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MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SURABAYA 

UJIAN SEKOLAH (USEK) SD/MI 
TAHUN  PELAJARAN  2020-2021 

 

Mata  Pelajaran :  FIQIH 

Hari / Tanggal :    

Waktu   
 

PETUNJUK  UMUM : 

1. Bacalah Basmalah dan berdo’a sebelum mulai mengerjakan soal! 

2. Tulislah dahulu nomor peserta pada lembar jawaban yang disediakan! 

3. Kerjakan pada lembar jawaban dengan pensil 2B! 

4. Periksa dan bacalah soal sebelum menjawab! 

5. Laporkan kepada pengawas kalau terdapat tulisan yang kurang jelas atau rusak! 

6. Kerjakan terlebih dahulu soal yang kamu anggap paling mudah! 

7. Berilah tanda silang ( X ) pada huruf jawaban yang kamu anggap paling benar! 
 

Contoh: 
 

8. Mintalah kertas buram pada pengawas jika diperlukan! 

9. Periksalah lembar jawabanmu sebelum diserahkan pada pengawas! 
 

Selamat Mengerjakan 
 

I. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN A, B, C, ATAU D YANG PALING BENAR! 

1.   Setiap muslim wajib hukumnya melaksanakan shalat lima waktu. Namun jika kita dalam keadaan 

tertentu seperti saat dalam bepergian ataupun sakit, kita diberikan kemudahan dalam 

melaksanakan shalat. Contoh saat dalam perjalanan kita diperbolehkan untuk mengumpulkan dua 

shalat dalam satu waktu.  Mengumpulkan dua shalat fardhu dalam satu waktu disebut dengan.... 

  A.  Qadha   

  B.   Jama’ 

 C.  Shiyam 

 D.  Qoshor 

2.  Liburan semester telah tiba, siswa-siswi SD Muhammadiyah Surabaya melaksanakan outbond ke 

luar kota. Rencananya siswa siswi akan berkegiatan di kota Yogyakarta. Perjalanan dari Surabaya 

dimulai pada pukul 08.00 WIB. Dan sampai disana pada pukul 16.00 WIB. Apa yang harus 

dilakukan sedangkan mereka belum melaksanakan shalat dhuhur dan ashar.... 

 A.  Sholat dhuhur dan ashar diwaktu dhuhur, 4 rakaat dhuhur dan 4 rakaat ashar   

 B.  Shalat dhuhur dan ashar diwaktu ashar, 2 rakaat dhuhur dan 4 rakaat ashar  

 C.  Sholat dhuhur dan ashar diwaktu ashar, 2 rakaat dhuhur dan 2 rakaat ashar 

 D.  Mengganti sholatnya di hari yang lain  

3.  Perhatikan pernyataan dibawah ini! 

 1. Ahmad melakukan sholat jama’ qoshor Ketika dalam perjalanan jauh 

 2. Ketika sakit, putri melaksanakan shalat dengan jama’ qoshor 

 3. Aisyah sangat sibuk dengan rapat, ia melaksanakan shalat dengan shalat jama’ 

 4. Saat hujan deras, Rahman melaksanakan dholat dengan shalat jama’ qoshor 

 Pernyataan yang tepat untuk shalat jama’ dan qoshor adalah.... 

SANGAT RAHASIA 

D C A 
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 A.  1 dan 4 

 B.  2 dan 4 

 C.  2 dan 3 

 D.  1 dan 3 

4.   Bapak Ardhan melakukan ibadah dengan penyembelih binatang dalam rangka mendekatkan diri 

kepada Allah swt. Aktifitas ibadah yang dilakukan bapak Ardhan disebut dengan.... 

  A.  Aqiqah   

  B.  Qurban 

 C.  Syukuran 

 D. Nyadran (sedekah bumi) 

5.  Tidak semua hewan boleh kita qurbankan. Ada beberapa syarat hewan yang kita miliki boleh 

diqurbankan diantaranya adalah .... 

 A.  sapi yang kurus      

 B.  domba yang gemuk dan sehat dan tidak cacat  

 C.  kambing yang kakinya cacat 

 D.  domba yang belum genap berusia 0.5 tahun  

6.  Proses penyembelihan hewan qurban dilaksanakan pada.... 

 A.  9 dan 10 Dzulhijjah 

 B.  11, 12, 13 Dzulhijjah 

 C.  10 Dzulqa’dah 

 D.  Setelah hari tasyrik 

7.   Bulan ini adalah bulan yang membahagiakan bagi pak Sabri. Sepekan yang lalu anggota keluarga 

beliau bertambah dengan kelahiran sang buah hati yang telah lama ditunggu-tunggu. Untuk itu 

Pak Sabri akan menyembelih domba sebagai tanda syukur atas kelahiran anaknya. Ibadah yang 

dilakukan Pak Sabri dengan menyembelih domba di hari kelahiran anaknya disebut dengan.... 

  A.  Aqiqah   

  B.   Nyadran 

 C.  Qurban 

 D.  Syukuran 

8.  Islam mengajarkan bahwasanya Ketika lahir seorang anak ditengah keluarga kita, maka 

disunahkan untuk menyembelih hewan sebagai tanda syukur atas nikmat dari Allah swt. Adapun 

ketentuan jika yang lahir adalah anak laki-laki maka kita menyembelih sebanyak.... 

 A.  2 ekor sapi     

 B.  2 ekor ayam  

 C.  1 ekor unta 

 D.  2 ekor domba  

9.  Didalam ajaran agama Islam, thaharah terbagi menjadi 2. Yaitu bersuci dari.... 

 A.  Debu dan salju 

 B.  Kotoran dan najis 

 C.  Hadats dan kotoran 

 D.  Hadast dan najis 
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10.   Putri memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Razqa. Ia masih berusia 8 bulan. Ibunya selalu 

memberikannya ASI. Ketika tengah asyik menggendong adiknya, tiba-tiba adiknya pipis dan 

mengenai bajunya. Bagaimana cara Putri membersihkan najis dari pipis adiknya.... 

  A.  Mencuci dengan sabun bagian yang terkena najis   

  B.  Mencuci baju yang terkena dengan 7 kali dan dicampur tanah 

 C.  Cukup dengan mengusap air pada bagian yang terkena najis 

 D.  Mencuci bagian yang terkena najis dengan deterjen sebanyak 7 kali 

11.  Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan. Karena kebersihan itu sangat penting dan juga 

sebagian dari iman. Agar ibadah shalat kita diterima oleh Allah swt maka kita harus 

memastikan.... 

 A.  Badan dan tempat shalat kita suci     

 B.  Badan, pakaian dan tempat shalat kita bersih dari debu  

 C.  Badan, pakaian dan tempat shalat kita bersih dari najis dan hadast 

 D.  Pakaian dan badan terbebas dari najis dan hadast  

12.  Sebentar lagi kumandang adzan maghrib akan terdengar. Sebelum berangkat ke masjid Fahry 

memutuskan untuk berwudhu dari rumah agar sesampai dimasjid ia segera melaksanakan shalat 

sunnah. Diperjalanan Fahry buang angin (kentut) maka ia harus bersuci sebelum melakukan 

shalat. Bagaimana cara Fahry bersuci dari buang angin.... 

 A.  Mandi junub 

 B.  Cuci muka 

 C.  Berwudhu 

 D.  Cuci kaki 

13.  Najis memiliki beberapa tingkatan, ada yang ringan, pertengahan dan berat. Salah satu contoh 

najis yang berat adalah air liur anjing. Untuk membersihkannya kita harus.... 

 A.  Mencuci dengan sabun bagian yang terkena najis 

 B.  Mencuci dengan 7 kali dan dicampur deterjen 

 C.  Cukup dengan mengusap air pada bagian yang terkena najis 

 D.  Mencuci sebanyak 7 kali dan pada bagian terakhir dicampur dengan tanah 

14.   Sebelum melakukan ibadah kondisi badan kita harus bersih dan suci dari hadast. Salah satu bentuk 

hadast besar adalah jika seorang perempuan sedang mengalami menstruasi. Cara bersuci dari 

hadast besar adalah.... 

  A.  Mandi tujuh kali   

  B.  Mandi junub 

 C.  Berwudhu 

 D.  Tayamum 

15.  Haekal dan Ayahnya pergi mendaki gunung. Ketika jadwal shalat maghrib telah tiba, mereka 

hendak melakukan shalat berjamaah. Namun kondisi di gunung tidak ada sumber air. Mereka 

tidak mungkin untuk meninggalkan shalat maghrib. Apa yang harus dilakukan Haekal dan 

ayahnya agar bisa melaksanakan shalat.... 

 A.  Mengganti shalatnya esok hari saat turun     

 B.  Langsung shalat tanpa wudhu  

 C.  Bertayamum dengan debu 

 D.  Meninggalkan shalat  
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16.  Pak Budi adalah seorang petani, beliau memiliki sawah yang luas. Tahun ini seluruh sawahnya 

ditanami dengan padi. Namun sayangnya tahun ini tidak ada turun hujan, sehingga pak budi 

membutuhkan biaya besar karena harus memakia mesin untuk mengairi sawahnya. Ketika panen 

pak budi selalu mengeluarkan zakatnya. Berapakah prosentase zakat yang harus dikeluatkan pak 

Budi.... 

 A.  5 % 

 B.  10 % 

 C.  20 % 

 D.  2,5 % 

17.   Pak Arif adalah seorang petani di sebuah desa di daerah Lamongan. Tahun ini sawah pak Arif 

ditanami padi sepenuhnya. Pada musim panen pak Arif mendapatkan hasil sebanyak 5 ton. 

Beruntung tahun ini hujan turun dengan teratur, sehingga pak Arif tidak perlu menggunakan mesin 

untuk mengairi sawahnya. berapa besaran zakat yang harus dikelarkan oleh pak Arif.... 

  A.  . 0,5 ton   

  B.   1 ton 

 C.  1,5 ton 

 D.  2 ton 

18.  Zakat maal dibagi menjadi beberapa bagian. Ada zakat nuquud, tijarah, ziroah dan rikaz. Zakat 

nuquud disebut juga dengan.... 

 A.  Zakat pertanian     

 B.  Zakat (harta kekayaan)  

 C.  Zakat pertambangan (harta galian) 

 D.  Zakat perdagangan  

19.  Pak Amir memiki harta yang tersimpan di bank sebesar Rp. 50.000.000,- maka pak Amir wajib 

mengeluarkan zakatnya sebanyak.... 

 A.  Rp. 1.250.000,- 

 B.  Rp. 12.500.000,- 

 C.  Rp. 5.000.000,- 

 D.  Rp. 1.000.000,- 

20.   Segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi manusia adalah arti dari.... 

  A.  Haram    

  B.  Wajib 

 C.  Makruh 

 D.  Halal 

َمت    .21 مُ  لدَّمُ ٱوَ  ل َمي تَةُ ٱ َعلَي كُمُ  ُحر ِّ يرِّ ٱ َولَح  نزِّ ل خِّ  

 Dalam surat al Maidah diatas, Allah swt dengan tegas menyampaikan bahwasanya kita dilarang 

memakan.... 

  A.  Haram memakan daging sapi   

  B.  Haram memakan daging babi 

 C.  Haram memakan bangkai ikan 

 D.  Haram memakan bangkai belalang 

22.  Buah anggur adalah salah satu contoh makanan yang halal, namun Ketika buah anggur diolah 

menjadi minuman yang memabukkan maka minuman itu menjadi haram untuk dikonsumsi. 

Mengapa makanan yang awalnya halal menjadi haram.... 
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 A.  Karena dzatnya sudah haram     

 B.  Karena salah dalam cara memperolehnya  

 C.  Karena salah dalam mengelolanya 

 D.  Karena asal dzatnya dan prosesnya haram  

23.  Amru membeli legen untuk diminum bersama keluarganya. Namun pada hari ketiga legen yang 

awalnya segar itu berubah baunya dan berbusa. Ketika Amir meminumnya, kepalanya mendadak 

pusing dan ia muntah-muntah. Bagaimana hukum makanan tersebut.... 

 A.  Haram karena memabukkan 

 B.  Halal karena asalnya halal 

 C.  Halal karena darurat 

 D.  Halal karena hanya sedikit 

24.   Ketika naik ke gunung Semeru, Nabil kehabisan bekal. Ia kelaparan dan berusaha mencari makan 

di hutan, tetapi tidak ada makanan yang bisa dimakan, yang ada hanya seekor babi hutan. 

Akhirnya ia memburu babi hutan itu dan memakannya. Bagaimana hukum memakan babi hutan 

dalam peristiwa tersebut .... 

  A.  Haram memakan babi apapun alasannya   

  B.  Halal memakan babi hutan karena dalam kondisi darurat 

 C.  Halal karena hanya sedikit 

 D.  Halal karena babi hutan 

25.  Agama Islam mengajarkan kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal karena 

didalamnya terkandung banyak manfaat. Diantaranya.... 

 A.  Sehat bagi tubuh     

 B.  Tidak mengandung bahan penyakit  

 C.  Membawa ketenangan hidup 

 D.  Jawaban a, b dan c benar  

26.  Ibadah haji adalah ibadah yang sangat mulia dihadapan Allah swt. Ibadah haji dilaksanakan pada 

bulan .... 

 A.  Dzulqo’dah 

 B.  Syawal 

 C.  Ramadhan 

 D.  Dzulhijjah 

27.  Perhatikan pernyataan berikut ! 

1. Islam   3. Anak-anak   5. Budak 

2. Berakal  4. Baligh   6. Merdeka 

Yang merupakan syarat-syarat haji adalah .... 

  A.  1 dan 2   

  B.  2 dan 3 

 C.  3 dan 4 

 D.  4 dan 5 

28.  Ketika melaksanakan ibadah haji pak Anwar bertengkar dengan temannya. Sedangkan saat itu 

beliau masih memakai pakaian ihram. Apa yang harus dilakukan pak Anwar .... 

 A.  Membayar dam     

 B.  Mengulang hajinya  

 C.  Mengulang umrahnya 
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 D.  Meminta maaf  

29.  Ibadah haji dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Sementara Umrah dikerjakan pada bulan .... 

 A.  Khusus bulan Ramadhan 

 B.  Tertentu 

 C.  Apa saja 

 D.  Khusus bulan Syawal 

30.   Salah satu syarat haji adalah baligh. Baligh artinya .... 

  A.  Baru masuk Islam   

  B.  Telah masuk usia dewasa 

 C.  Telah menikah 

 D.  Sudah bersyahadat 

 

II. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR! 

31. Tuliskan 3 manfaat dengan mengkonsumsi makanan yang halal !  

32. Tuliskan contoh sholat jama’ taqdim dan jama’ takhir masing-masing 2 !  

33. Tuliskan 3 cara bersuci dari najis yang kamu ketahui ! 

َمت    .34 مُ  لدَّمُ ٱوَ  ل َمي تَةُ ٱ َعلَي كُمُ  ُحر ِّ يرِّ ٱ َولَح  نزِّ ل خِّ  

 Tuliskan makanan yang diharamkan menurut ayat tersebut ! 

35. Tuliskan 2 perbedaan haji dan umrah yang kamu ketahui! 
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KUNCI JAWABAN 

UJIAN SEKOLAH (USEK)  

SD/MI MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA 
TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

 

Mata Pelajaran/ Tema : FIQIH 

Kelas : VI (enam) 

Penyusun :   AHMAT SULKAN, S.Ag 

Asal Sekolah :  SD MUHAMMADIYAH 10 SURABAYA 

 

PILIHAN GANDA 

NO. KEY  NO. KEY  NO. KEY  NO. KEY  NO. KEY 

1. B  11. C  21. B  31.   41.  

2. C  12. C  22. C  32.   42.  

3. D  13. D  23. A  33.   43.  

4. B  14. B  24. B  34.   44.  

5. B  15. C  25. D  35.   45.  

6. B  16. A  26. D  36.   46.  

7. A  17. A  27. A  37.   47.  

8. D  18. B  28. A  38.   48.  

9. D  19. A  29. C  39.   49.  

10. C  20. D  30. B  40.   50.  

 

 

 

URAIAN 

NO. JAWABAN 

31 a. Membawa ketenangan hidup 

b. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani 

1. Rizkinya semkain bertambah 

32 Contoh jama’ taqdim 

a. Shalat dhuhur dan ashar dikerjakan diwaktu dhuhur 

b. Shalat maghrib dan isya dikerjakan diwaktu maghrib 

Contoh jama’ takhir 

a. Shalat dhuhur dan ashar dikerjakan diwaktu ashar 

b. Shalat maghrib dan isya diwaktu shalat isya 

33 Tata cara membersihkan najis  

a. Mukhaffafah cukup dengan mengusap air pada bagian yang terkena najis 

b. Mutawasithah dengan cara mengalirkan airpada bagian yang terkena najis sampai 

bau, warna dan dzatnya hilang 
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c. Mughalladhah dengan cara mencjci tujuh kali dan bagian terakhir ddicampur 

dengan tanah 

34 Bangkai, darah dan daging babi 

35 Perbedaan haji dan umrah 

a. Umrah bisa dilaksananakan pada bulan apa saja sementara haji hanya pada bulan 

tertentu 

b. Haji ada wukufnya di arafah sementara umrah tidak ada wukuf 

 

 

 

 


