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A. Jawab pertanayaan berikut ini dengan benar! 

 

1. Ilmu Ushul Fiqh mendapatkan perannya yang signifikan sehubungan dengan 

perkembangan fiqh di era Imam Syafi’i karena.... 
a. Ilmu Ushul Fiqh secara sistematis mulai dijadikan metode pengambilan 

keputusan hokum 
b. Baru pertama kali disusun di era itu 
c. Ilmu Ushul Fiqh sebagai sumber pembentukan madzhab baru 

d. Ilmu Ushul Fiqh masih dalam tahap perkembangan 
e. Ilmu Ushul Fiqh salah satu ilmu baru di era ini yang tergolong memiliki 

adaptabilitas sangat tinggi 
2. Mempelajari Ushul Fiqih memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah.... 

a. Agar kita dapat menjadi mujtahid mutaakhirin 

b. Untuk mengetahui hal-hal yang belum dibahas dalam Alqur’an dan Alhadits 
c. Untuk menyederhanakan pemahaman syari’ah Islamiyah 
d. Untuk mengetahui dalil-dalil yang bersifat dhani 

e. Mengetahui dasar-dasar yang dijadikan pedoman atas hukum-hukum syariat dan 

maksud-maksud yang akan dituju berdasar pada dasar tersebut 
3. Ilmu yang membahas kaidah-kaidah yang digunakan untuk merumuskan hukum syara’ 

dari dalil yang rinci adalah definisi dari.... 
a. Ilmu fiqh 
b. Ilmu Ushul Fiqh 

c. Ilmu syari’ah 
d. Ilmu tafsir 

e. Ilmu mantiq 
4. Menurut pendapat mayoritas ulama, amr yang tidak disertai dengan qarinah (indikasi) 

yang dapat memalingkan makna aslinya ke makna yang lain menunjukkan arti… 

a. Sunnah 
b. Mubah 
c. Mustahab 

d. Wajib 
e. Jawaban A dan C benar 

5. Semua lafadh di bawah ini adalah lafadh ‘am, kecuali… 
a. Lafadh mufrad yang dima’rifatkan dengan “al” 
b. Lafadh jama’ yang menggunakan alif lam jinsiyyah 

c. Lafadh mufrad yang menggunakan alif lam jinsiyyah 
d. Lafadh kullun yang diidhafahkan 

e. Lafadh tatsniyyah 
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6. Sebutkan 4 Sumber hukum Islam yang muttafaq 
a. Istihsan 

b. Al-Qur'an 
c. Al-Hadits 
d. Ijma' 

e. Qiyas 
7. Yang termasuk hukum Islam Mukhtalaf adalah… 

a. Istishab 
b. Masalihul Mursalah 
c. Urf 

d. Syar'u man Qablana 
e. Ijma 

8. Lafadh ‘am adalah lafadh yang mengandung pengertian umum tanpa batas, yang 

seluruh anggota lafadh tersebut tercakup di dalamnya dengan sekali sebut. Kalimat 

“dengan sekali sebut” pada definisi lafadh ‘am di atas, untuk membedakan lafadh 

tersebut dengan lafadh… 

a. Muqayyad 
b. Musytarak 
c. Mujmal 

d. Mutlaq 
e. Khos 

9. Memalingkan lafadh ‘am dari keumumannya, dengan mengeluarkan sebagian anggota 

yang ia miliki sehingga keterkaitan hukum terbatas pada anggota lafadh ‘am yang 

tersisa disebut… 
a. Bayan al-mukhassis  

b. Taqyid al-‘am 
c. Takhsish al-‘am 

d. Taqsim al-‘am 
e. Al-‘amal bi ‘umum al-‘am 

10. Rukun Qiyas ada 4 yaitu... 

a. 'illat  
b. Far'un  

c. Al-Hukm 
d. Ashl 

e. Ijma' 
11. Kategori mukhassis yang tidak bisa berdiri sendiri, dan maknanya senantiasa terkait 

dengan lafadh sebelumnya disebut… 

a. Al-mukhassis al-mufarraq 
b. Al-mukhassis al-muttasil 
c. Al-mukhasissis al-mubayyan 

d. Al-mukhassis al-munfasil 
e. Al-mukhassis al-muqayyid 
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12. Sebagai contoh ada tradisi di masyarakat bahwa dalam masa pertunangan calon 

mempelai laki-laki memberi hadiah kepada pihak perempuan, dan hadiah ini bukan 

merupakan bagian dari maskawin. 

Hukum mukhtalaf tersebut sering disebut dengan... 

a. 'Urf Sahih  
b. Istishab  

c. Sadud zariyah 
d. 'Urf Fasid 

e. Madzhab sahabi 
13. Al-Qur’an berisi tiga komponen dasar hukum yaitu… 

a. Aqidah-syari’at-akhlaq 

b. Aqidah-syari’at-syara’ 
c. Aqidah-syari’at-muamalat 

d. Iman-Aqidah-syari’at 
e. Aqidah-rukun islam-akhlaq 

14. Sebagai seorang pejabat negara, Pak Inshan sangat sibuk dalam keseharianya, namun 

tetap memfungsikan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan pribadinya adalah dengan... 
a. Melaksanakan tugas negara dengan baik dan jujur 

b. Tetap melaksanakan kewajibanya beribadah kepada Allah 
c. Menyempatkan diri berperan aktif dalam lingkungan rumahnya 
d. Tetap membagi waktu untuk keluarga di rumah 

e. Melaksanakan yang diperintahkan oleh presiden 

15. Perhatikan hal berikut! 

 
1) Mengharapkan ridho Allah 
2) merupakan amalan yang diperintahkan Allah 

3) Tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah saw 
4) Mengharap balasan dari orang lain 

5) Tidak diamalkan dalam kehidupan 
 

a. 1, 2, dan 3  
b. 1, 3, dan 5  

c. 2, 3, dan 4 
d. 2, 4, dan 5 

e. 3, 4, dan 5 
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B. Kunci jawaban soal diatas 

 

1. A 

2. E 

3. B 

4. D 

5. E 

6. E 

7. A 

8. B 

9. C 

10. D 

11. B 

12. A 

13. A 

14. B 

15. E 
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