
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM MENGERJAKAN  

SOAL-SOAL HOTS PADA MATA PELAJARAN FIKIH KELAS 

INTERNASIONAL DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2                   

KOTA PEKANBARU 

 

 

 

 

 

OLEH 

 

 

LAILATUL KHUSNAH 

NIM. 11611200657 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIMRIAU 

PEKANBARU 

1441 H/2020 M 



KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM MENGERJAKAN  

SOAL-SOAL HOTS PADA MATA PELAJARAN FIKIH KELAS 

INTERNASIONAL DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2                   

KOTA PEKANBARU 

 

Skripsi  

diajukan untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan 

(S.Pd.) 

 

 

 

 

Oleh 

 

LAILATUL KHUSNAH 

NIM. 11611200657 

 
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

 PEKANBARU  

1441 H/2020 M 







iii 

 

PENGHARGAAN 

 

 Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT., yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya  

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis 

kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa 

umat manusia dari alam jahiliah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu 

pengetahuan. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa dalam Mengerjakan Soal-soal HOTS pada Mata Pelajaran 

Fikih Kelas Internasional di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru.” 

 Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan dan 

motivasi dari berbagai pihak. Terutama dan teristimewa buat ayahanda Aidin dan 

ibunda Rukmini yang senantiasa mendo’akan, terimakasih atas pengorbanan, 

cinta, kasih sayang, motivasi, dan dukungan moril maupun materil yang diberikan 

kepada penulis. Beserta kakakku Eka Hidayatul Munawarah, S.E. dan adik-adikku 

Romdona Rahmawati, Siti Uswatun Khasanah yang selalu memberikan semangat 

untuk menjalankan semua kegiatan akademis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi di  Perguruan Tinggi sebagaimana yang dicita-citakan. 

 Selain itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik dari berbagai pihak, 

yang memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis, pada 

kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan 

terimakasih kepada : 

1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Dr. Drs. H. Suryan 

A. Jamrah, MA, Wakil Rektor II Dr. Drs. H. Kusnadi, M.Pd. dan Wakil 



iv 

 

Rektor III Drs. H. Promadi, MA, Ph.D. yang telah memberikan kesempatan 

dan kebijakan selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau. 

2. Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil 

Dekan I Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Dra. Rohani, M.Pd., 

dan Wakil Dekan III Dr. Drs. H. Nursalim, M.Pd., serta staff dan karyawan 

yang telah mempermudah segala urusan penulis selama studi di FTK. 

3. Dra. Afrida, M.Ag., ketua jurusan, H. Adam Malik Indra, Lc. MA.,  sekretaris 

prodi dan semua staff yang telah membantu penulis selama studi di 

Pendidikan Agama Islam FTK UIN Suska Riau, yang telah memberikan 

bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Dra. Afrida, M.Ag., pembimbing skripsi yang telah banyak mengarahkan dan 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Banyak ilmu yang 

penulis dapatkan dari beliau. 

5. Drs. Ibrahim, M.Ag., Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak 

mengajarkan dan memberi bimbingan serta motivasi agar penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan program S1 dengan baik.  

6. Norerlinda, M.Pd., dan keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Pekanbaru yang telah berkontribusi memberikan izin dan fasilitas kepada 

penulis selama mengadakan penelitian. 

7. Seluruh Dosen jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah banyak 

memberikan ilmu kepada penulis selama penulis duduk dibangku perkuliahan. 

Dosen-dosen yang luar biasa dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. 

8. Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang, dan seluruh Staf di lingkungan  Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. 

9. Kepala Karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau serta Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 



v 

 

10. Keluarga besar mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam dan khususnya 

konsentrasi Fikih A yang namanya tidak dapat penulis cantumkan satu persatu 

dan almamaterku UIN Suska Riau. 

 Dan masih banyak yang lainnya, akhir kata tiada yang pantas penulis 

ucapkan selain terimakasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT 

membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda dan menjadi amal jariah disisi 

Allah SWT. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan mohon 

ampunan serta pertolongan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. 

Aamiin Ya Rabbal ‘Aalamiin. 

 

  Pekanbaru, 29 Juli 2020 

 Penulis, 

 

Lailatul Khusnah 

NIM.11611200657 

 



vi 
 

PERSEMBAHAN 

 

Tiada kata terindah selain mengucap Asma-Mu ya Rabbi 

Maha Suci Engkau ya Rabb.. Alhamdulillah aku bersyukur atas rahmat-Mu serta 

nikmat-Mu yang tiada tara hingga menuntun hamba-Mu ini sampai pada 

dipenghujung penantian. 

 

Tak lupa Shalawat serta salam yang senantiasa terbingkai indah, insane Mulia, 

junjungan alam, dialah kekasih Allah Nabi Muhammad Saw yang telah menjadi 

suri taulan bagi kehidupan umat. 

 

Dengan cinta-Mu,  

Penantian semua dambaan para pejuang sarjanan dimuka bumi ini mampu ku 

selesaikan hingga ku persembahkan dan ku hadiahkan teruntuk malaikat tanpa 

sayapku. 

 

Duhai pahlawanku didunia..  

Ayahanda Aidin Tercinta.. 

Kau mencintaiku seperti bumi mencintai titah Tuhannya, tak pernah lelah 

menanggung beban derita, tak pernah lelah menghisap luka. 

Kau mencintaiku seperti matahari mencintai titah Tuhannya. 

Tak pernah lelah menghangatkan jiwa. 

Kau adalah lelaki yang kucinta seperti bumi mencintai mataharinya. 

 

Duhai bidadariku didunia.. 

Ibunda Rukmini Tercinta.. 

Kau mencintaiku seperti bunga mencintai titah Tuhannya, tak pernah lelah 

menebar mekar aroma bahagia, tak pernah lelah meneduhkan gelisahnyalah. 

Kau mencintaiku seperti air mencintai titah Tuhannya, tak pernah lelah 

membersihkan lara, tak pernah lelah menyejukkan dahaga. 



vii 
 

Kau adalah wanita yang ku cinta seperti laut mencintai airnya. 

Tak mau kurang selamanya. 

  

Duhai sahabat – sahabatku.. 

Dalam duka kita berguru pada hujan yang terus menyiram arang hitam. 

Dengan kesabaran siang dan malam pada akhirnya kuncup-kuncuppun 

bermekaran, meneguhkan harapan-harapan, walau gerimis turun perlahan 

membuat daun-daun menjadi basah. Resah, gelisah menanti sebuah pengharapan 

Namun, dengan cinta kasih dan sayang Allah, mampu mendamaikan hati kita 

yang gamang. 

 

Terimakasih Ayah terimakasih ibunda kau telah bersusah payah membesarkanku. 

Tetes peluhmu mencari rezeki untuk kelangsungan hidupku dan ratapan manjamu 

kepada Sang Ilahi untuk kesuksesanku. 

 

Terimakasih sahabat-sahabatku yang tak mampu ku sebut namamu satu-persatu 

telah melewati hari-hari yang melelahkan bersama, berbagi pengalaman, serta 

untuk saling mengulurkan tangan untuk saling bahu-membahu. Gelar sarjana ini 

bukan hanya untuk ku, tetapi untuk kita semua. Kalian tidak akan pernah 

terlupakan. 

 

Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilhai. 

Terimakasih telah menjadi baik dan bertahan disana, semoga kita akan selalu 

menatap langit yang sama dan menatap rembulan yang sama. 

 

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat. 

Jika hidup bisa kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak kertas yang 

dibutuhkan hanya untuk kuucapkan terimakasih..  
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 ABSTRAK 

Lailatul Khusnah, (2020): Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam 

Mengerjakan Soal-soal HOTS pada Mata 

Pelajaran Fikih Kelas Internasional Di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS pada mata pelajaran 

fikih kelas internasional di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas internasional di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Pekanbaru tahun ajaran 2019/2020, sedangkan objek penelitian adalah 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS pada mata 

pelajaran fikih. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas X dan kelas XI 

internasional yang berjumlah 50 orang. Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui tes, 

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis hasil dari tes 

kemampuan berpikir kritis dalam mengerjakan soal-soal HOTS yang dilakukan, 

data yang terkumpul di analisis dengan menggunakan rumus mean (rata – rata) 

:       
    

 
 . Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS pada mata 

pelajaran fikih kelas internasional di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru 

berada pada kategori “Cukup Mampu” dengan hasil mean (rata – rata) yaitu 57, 8. 

Kemudian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS pada mata pelajaran fikih di kelas 

internasional yaitu, kondisi fisik, motivasi, perkembangan intelektual, kecemasan 

dan interaksi/linkungan. Namun faktor yang lebih dominan yaitu faktor 

interaksi/lingkungan, faktor kecemasan, dan faktor kondisi fisik. 

 

Kata kunci : Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam mengerjakan Soal-soal 

HOTS. 
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ABSTRACT 

Lailatul Khusnah, (2020): Student Critical Thinking Ability in Answering 

HOTS Questions on Fikih Subject at 

International Class of State Islamic Senior High 

School 2 Pekanbaru 

This research aimed at knowing how student critical thinking ability in answering 

HOTS questions on Fikih subject at International class of State Islamic Senior 

High School 2 Pekanbaru was.  The subjects of this research were the students at 

International class of State Islamic Senior High School 2 Pekanbaru in the 

Academic Year of 2019/2020, and the object was student critical thinking ability 

in answering HOTS questions on Fikih subject.  The tenth and eleventh grade 

students of International Classes were the population of this research, and they 

were 50 students.  Total sampling technique was used in this research.  Test, 

interview, and documentation were used to collect the data.  To analyze the result 

of critical thinking ability testin answering HOTS questions, the data obtained 

were analyzed by using mean formula:        
    

 
.  Based on the 

conducted research, student critical thinking ability in answering HOTS questions 

on Fikih subject at International class of State Islamic Senior High School 2 

Pekanbaru wason quite capable category with 57,8 mean result.  The factors 

influencing student critical thinking ability in answering HOTS questions on Fikih 

subject at International class were physical condition, motivation, intellectual 

development, anxiety, and interaction/ environment. However, the more dominant 

factors were the interaction/ environment, anxiety, andphysical condition. 

Keywords: Student Critical Thinking Ability in Answering HOTS Questions 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era milineal ini permasalahan di dalam kehidupan semakin banyak, 

dengan adanya teknologi modern yang semakin canggih menuntut untuk 

menyaring segala informasi-informasi yang datang baik itu yang berhubungan 

dengan kependidikan ataupun masyarakat. Mudahnya semua informasi yang 

masuk sehingga mengharuskan siswa untuk berpikir secara kritis agar 

informasi yang diperoleh dapat di saring dengan tepat. Karena tidak semua 

informasi yang di dapat bersifat baik, melain juga bersifat buruk.  

Berpikir kritis di era milineal saat ini, di pandang suatu kemampuan 

yang dapat membantu dalam berbagai aspek. Tidak hanya untuk sekedar agar 

siswa mampu menjawab tes akademik secara akurat, melainkan juga dapat 

membantu siswa menemukan solusi atas suatu persoalan, sehingga mereka 

juga tidak mudah menerima informasi-informasi begitu saja seperti berita 

hoax dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sikap yang dibutuhkan saat ini 

ialah berpikir kritis. Hal tersebut dikarenakan terdapat kegiatan untuk 

melakukan analisa terhadap dugaan yang belum tentu kebenarannya, memberi 

pemikiran yang rasional, bagaimana menilai sebuah fakta, mengambil 

kesimpulan dan mengambil keputusan. 

Arti berpikir krtitis itu sendiri adalah kemampuan untuk berpendapat 

dengan cara terorganisasi. Selain itu berpikir kritis juga merupakan 

kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis bobot pendapat pribadi dan 
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pendapat orang lain.
1
 Kemudian kemampuan berpikir kritis ini merupakan 

jantung dari masa depan semua masyarakat di seluruh dunia.
2
 

Dari kutipan tersebut sudah menampakkan bahwa berpikir kritis 

memiliki peran penting di dalam kehidupan terutama bagi siswa sebagai 

penerus generasi yang cemerlang yang membenahi cara berpikir nya didalam 

dunia pendidikan, sehingga mampu memberikan arahan dalam keterkaitan 

sesuatu yang lebih akurat. Sehingga informasi yang di dapat mampu di saring 

dan menjadikan informasi tersebut lebih berkualitas. 

Berpikir kritis bukanlah suatu keterampilan bawaan sejak lahir akan 

tetapi keterampilan berpikir kritis dapat diterapkan, di latih dan di 

kembangkan melalui proses dan asesmen pembelajaran.
3
 Setiap tahapan 

pembelajaran tentu di akhiri dengan tahap evaluasi. Di lembaga pendidikan, 

evaluasi merupakan variabel penting untuk memberikan umpan balik 

(feedback) pembelajaran. Umpan balik ini diperlukan untuk menyempurnakan 

proses pembelajaran selanjutnya secara berkesinambungan.
4
 

Dengan demikian, penulis menggunakan asesmen pembelajaran berupa 

tes untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa, dengan alasan sesuai  

                                                             
1
 Elaine B. Jhonson, Contextual Teaching and Learning : Menjadikan Kegiatan Belajar-

Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna, (Bandung: Kaifah, 2014), hal. 183 
2
 IW Redhana, Model Pembelajaran Berbasis Masalah Dan Pertanyaan Sokratik Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa, (FUP-Ganesha – Cakrawala Pendidikan, 

(online) No.3, 2012), hal. 352 (https://scholar.google.co.id/citations?user=EIBtyCIAAAAJ&hl=id, 

diakses 12 Februari 2020) 
3
 Desti Ritdamaya, Konstruksi Instrumen Tes Keterampilan Berpikir Kritis Terkait Materi 

Suhu dan Kalor, (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Fisika), (online) Vol. 2 No. 2, 

Desember 2016), hal. 88 (http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpppf/article/view/69/387, di akses 

12 Februari 2020) 

 Desember 2016, hal. 88  
4
 Arifin Nugroho, Higher Order Thingking Skills, ( Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2018), hal.   

https://scholar.google.co.id/citations?user=EIBtyCIAAAAJ&hl=id#gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DEIBtyCIAAAAJ%26citation_for_view%DEIBtyCIAAAAJ%3A2osOgNQ5qMEC%26tzom%3D-420
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpppf/article/view/69/387
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hasil wawancara penulis dengan guru Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Pekanbaru yakni Ibu Masriati, M. Ag. bahwasanya berpikir kritis siswa dapat 

di uji melalui instrument penilaian yang dibuat berupa soal-soal yang berbasis 

HOTS (Higher Order Thinking Skills). 

HOTS (Higher Order Thinking Skills) merupakan sebuah konsep 

pendidikan yang didasarkan Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah 

kerangka yang membagi tujuan pendidikan menjadi beberapa kelompok yaitu 

tingkatan kemampuan berpikir yang dimulai dari tingkatan rendah disebut 

dengan LOTS (Lower Order Thinking Skills) sampai pada tingkat tinggi atau 

disebut dengan HOTS (Higher Order Thinking Skills). 

Sebagaimana Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan 

Krathwohl (2001) dirumuskan 6 level proses berpikir, yaitu: C1 (mengingat), 

C2, (memahami), C3 (menerapkan), C4 (menganalisis), C5 (mengevaluasi), 

C6 (mengkreasi).
5
 LOTS (Lower Order Thinking Skills) berada pada tingkat 

kemampuan berpikir (c1-c3) yaitu mengingat, memahami dan menerapkan. 

Sedangkan HOTS (Higher Order Thinking Skills) berada pada tingkat 

kemampuan berpikir (c4-c6) yaitu analisis, evaluatif dan mengkreasi. 

Melihat dari pengertian HOTS itu sendiri menggambarkan bahwa soal-

soal yang berbasis HOTS sangatlah sulit. Namun terdapat sebuah kutipan kata 

di dalam buku Wiwik Setiawati, dkk bahwasanya “Difficulty” is NOT same as 

higher order thinking. 
6
Yang artinya Tingkat kesukaran dalam butir soal tidak 

sama dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dapat dipahami bahwasanya 

                                                             
5
 Wiwik Setiawati, dkk, Buku Penilaian Berorientasi Higher Order Thinking Skill, 

(Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2019), hal. 35 
6
Ibid, hal. 40  
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soal-soal yang berbasis HOTS belum tentu memiliki tingkat kesukaran yang 

tinggi. Artinya soal-soal HOTS tidak selalu susah, dan memiliki karakteristik 

tertentu serta mengandalkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan cara 

menganalisis butir soal terlebih dahulu kemudian mencipta dan mengambil 

kesimpulan sehingga dapat memutuskan jawaban dengan tepat. 

Soal-soal HOTS merupakan instrument pengukuran yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir 

tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, 

keterampilan berpikir tingkat tinggi, berpikir kreatif, kemampuan berargumen 

dan kemampuan mengambil keputusan. Soal-soal HOTS menggunakan bentuk 

soal yang beragama yang dapat diterapkan, salah satunya soal dengan tipe 

pilihan ganda. Walaupun penilaian disekolah pada siswa dilakukan pada aspek 

kognitif, sikap, dan psikomotor, tetapi yang paling banyak difokuskan adalah 

pada aspek kognitif, khususnya pada soal tipe pilihan ganda yang menjadi 

instrument yang relevan dan tepat untuk mengukur hasil belajar siswa pada 

aspek kognitif yang menekankan keterampilan berpikir kritis. 

Maka membiasakan soal-soal HOTS kepada siswa mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, akan menambah pengetahuan 

yang mendalam, serta mampu untuk menganalisis, memberikan pemecahan 

masalah atau solusi terhadap berbagai bentuk masalah yang ada. Hal ini sesuai 

dengan pembahasan pada kajian fikih yang selalu mengalami perkembangan 

pada setiap masanya. Ada berbagai macam problematika yang terjadi di 
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masyarakat seputar fikih ibadah maupun fikih muamalah, baik secara teoritis 

maupun secara praktisnya 

Fikih adalah salah satu mata pelajaran PAI yang di arahkan untuk 

menyiapkan peserta didik agar mengetahui, memahami prinsip-pirinsip, 

kaidah-kaidah dan tata cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut 

aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan 

pribadi maupun sosial.
7
 

Mata pelajaran fikih ini merupakan mata pelajaran yang juga 

membutuhkan pemikiran yang mendalam untuk memahaminya, karena mata 

pelajaran  ini menyangkut kepada masalah kehidupan sehari-hari yang sangat 

kuat kaitan hubungannya manusia dengan Sang Ilhai ataupun dengan sesama 

manusia. Sehingga memahaminya pun siswa harus memiliki kemampuan 

berpikir kritis. 

Pada umumnya, banyak di kalangan masyarakat yang hanya membuat 

spekulasi dalam membuat ketentuan hukum mengerjakan sesuatu dengan 

tanpa melihat dan memperhatikan dasar hukum dan kaidah fiqhiyahnya. 

Masyarakat cenderung bersikap meniru (taqlid) terhadap adat atau budaya 

setempat yang belum jelas kebenarannya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan 

yang berkembang tersebut membutuhkan jawaban secara konkret serta 

berdasarkan sebuah dasar hukum yang kuat, baik terdapat di dalam Al-qur’an, 

hadist, ijma’ maupun qiyas. 

                                                             
7
 Departemen RI, Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Bahasa Arab, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002), hal. 43 
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Pada penelitian ini sekolah yang akan menjadi subjek penulis adalah 

siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru. Tepatnya penulis 

melakukan penelitian di kelas program Internasional. Kelas ini memiliki 

tujuan program yang dirancang untuk memfasilitasi kemampuan siswa dalam 

bidang akademik dan menuai prestasi yang cukup baik. Di samping itu juga 

terdapat beberapa penunjang yang mendudukung proses belajar siswa di kelas 

ini yakni, lingkungan kelas yang menginspirasi seperti cahaya, udara yang 

sejuk dari pendingin ruangan (AC), wi-fi, dan proyektor serta layar proyektor, 

warna dinding ruangan, dan sebagainya yang disediakan oleh pihak madrasah. 

Kemudian suasana kompetensi kelas yang menantang dengan sumber belajar 

yang memadai. Sehingga berdasarkan obeservasi awal, penulis melihat siswa-

siswi di kelas tersebut memiliki kemampuan berpikir yang baik dalam belajar 

terutama dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Hal ini dapat 

dilihat bahwa : 

1. Siswa mampu merespon pembelajaran dengan cepat tanggap 

2. Siswa aktif dalam memberikan pertanyaan yang terkait pada mata 

pelajaran fikih 

3. Siswa mampu memberikan pendapatnya dalam memecahkan masalah 

yang diberikan oleh guru terkait dengan mata pelajaran fikih 

Sebagaimana dalam menumbuh kembangkan kemampuan berpikir 

kritis pada siswa, di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru sudah 

memberikan berbagai soal-soal yang berbasis HOTS. Demikian halnya dengan 
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pemaparan salah satu guru fikih bahwasanya sudah mengupayakan untuk 

memberikan pelatihan soal-soal fikih yang berbasis HOTS.  

Namun ketika pengaplikasian soal yang berbasis HOTS tersebut 

adanya siswa yang mengalami sedikit kesulitan, hal ini dikarenakan siswa 

harus menganalisis terlebih dahulu soal yang bersifat kasus yang mana hal 

tersebut menuntut siswa untuk berpikir kritis. Selain itu juga setiap individu 

juga memiliki karakteristik yang khas, yang tidak dimiliki oleh individu lain. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap individu berbeda satu dengan 

yang lain. Selain berbeda dalam tingkat kecakapan memecahkan masalah, 

taraf kecerdasan atau kemampuan berpikir kritis siswa juga dapat berbeda 

dalam cara memperoleh, menyimpan serta menerapkan pengetahuan. Maka 

otomatis pola berpikir setiap anak pun berbeda terutama dalam menyelesaikan 

soal-soal HOTS yang mencapai tingkat pada kemampuan berpikir kritis. 

Sehinga secara keseluruhan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

mengerjakan soal-soal HOTS pada mata pelajaran fikih dikelas Internasional 

belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang belum mampu mengidentifikasi masalah pada 

konsep soal yang disajikan  

2. Masih ada siswa yang belum mampu menganalisis informasi pada konsep 

soal yang disajikan 

3. Masih ada siswa yang belum mampu  mengevaluasi maksud dari 

permasalahan pada konsep soal yang disajikan 
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4. Masih ada siswa yang belum mampu mengambil kesimpulan dan 

keputusan yang tepat dan akurat. 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan judul:“KEMAMPUAN 

BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM MENGERJAKAN SOAL-SOAL 

HOTS PADA MATA PELAJARAN FIKIH KELAS INTERNASIONAL DI 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU” 

B. Penegasan Istilah 

1. Kemampuan Berpikir Kritis 

Menurut KBBI, kemampuan adalah berasal dari kata mampu yang 

berarti kuasa, sedangkan kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, dan 

kekuatan untuk melakukan sesuatu.
8
 

Menurut Ennis di dalam buku Wowo Sunaryo, berpikir kritis 

adalah berpikir yang wajar dan reflektif yang berfokus pada memutuskan 

apa yang harus di yakini atau dilakukan.
9
 Jadi kemampuan berpikir kritis 

yang dimaksud penulis disini adalah  kemampuan berpikir kritis siswa 

dalam mengerjakan soal-soal HOTS pada mata pelajaran Fikih kelas 

Internasional. 

2. Mengerjakan Soal-soal HOTS 

HOTS (Higher Order Thinking Skill) merupakan suatu proses 

berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang 

                                                             
8
 Dendi Sugono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 

909 
9
 Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif Perkembangan Ragam Berpikir, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 196 
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dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi 

pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi bloom, dan 

taksonomi pembelajaran, pengajaran dan penilaian.
10

 

Sedangkan kemampuan mengerjakan soal adalah kecakapan atau 

keefektivan seseorang peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal yang 

dapat di nilai dan di ukur. Lebih ringkasnya adalah suatu proses pencarian 

jawaban (solusi) atas soal yang diberikan.
11

 Jadi yang dimaksud penulis 

disini adalah mengerjakan soal-soal fikih yang berbasis HOTS sebagai 

pengukuran untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. 

3. Mata Pelajaran Fikih 

Mata Pelajaran Fikih adalah salah satu bagian mata pelajaran yang 

menerangkan hukum-hukum syariah dari dalil-dalil secara terinci. Mata 

pelajaran fikih bertujuan untuk mengarahkan peserta didik agar mengenal, 

memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

a. Apa usaha guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

pada mata pelajaran fikih? 

                                                             
10

 Fuaddilah Ali Sofyan, Implementasi HOTS Pada Kurikulum 2013, (online)(Jurnal 

Inventa Vol III. No 1 Maret 2019), hal. 3 (http://garuda.ristekdiikti.go.id/documents/detail/100204, 

di akses 12 Februari 2020) 
11

 Ulviana Safitri, dkk, Perbandingan Kemampuan Menyelesaikan Soal Antara Soal 

Bergambar dan Soal Cerita, (online) (Jurnal Pendidikan Fisika,  

Vol. 3, No. 1, Maret 2015) hal. 108 

(http://garu”(a.ristekdikti.go.id/documents/detail/644175, di akses 12 Februari 2020) 

http://garuda.ristekdiikti.go.id/documents/detail/100204
http://garu/
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b. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengerjakan soal-

soal HOTS pada mata pelajaran fikih kelas Internasional? 

c. Apa indikator-indikator yang dikategorikan sebagai soal-soal HOTS 

pada mata pelajaran fikih? 

d. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS pada mata pelajaran fikih? 

e. Apakah kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengerjakan soal-soal 

HOTS pada mata pelajaran fikih kelas Internasional sudah maksimal? 

2. Batasan Masalah 

Beradasarkan paparan persoalan yang mengitari kajian ini, seperti 

yang telah dikemukakan dalam identifikasi di atas, maka penulis 

memfokuskan penelitian ini pada kemampuan siswa dalam mengerjakan 

soal-soal HOTS pada mata pelajaran fikih kelas Internasional di Madrasah 

Aliyah Negeri 2  Kota Pekanbaru, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 

a. Bagaimanakah kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengerjakan 

soal-soal HOTS pada mata pelajaran fikih kelas Internasional di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru? 
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b. Apa faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa 

dalam mengerjakan soal-soal HOTS pada mata pelajaran fikih kelas 

Internasional di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

mengerjakan soal-soal HOTS pada mata pelaran fikih kelas 

Internasional di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS pada mata pelajaran 

fikih kelas Internasional di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini yakni: 

a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat yang harus penulis lengkapi 

dalam rangka mengakhiri program perkuliahan sarjana strata satu (S1) 

dan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau Pekanbaru. 

b. Bagi Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK), menjadi 

pengalaman yang digunakan sebagai bekal untuk menjadi tenaga 

pendidik atau guru dalam rangka membentuk calon pendidik yang 
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professional dan menjadi contoh atau suri tauladan yang baik kepada 

calon siswanya. 

c. Bagi peserta didik, agar dapat meningkatkan semangat belajar dan 

memerbaiki kemampuannya dalam setiap mata pelajaran terutama 

pada mata pelajaran fikih. 



13 
 

 BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Kemampuan Berpikir Kritis 

Secara umum kemampuan di anggap sebagai kecakapan atau 

kesanggupan seseorang dalam menyelesaikan atau menyanggupi suatu 

pekerjaan. Menurut Kunandar, kemampuan adalah suatu yang dimiliki oleh 

seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya.
1
 

Berpikir merupakan daya yang paling utama dan merupakan ciri 

yang khas yang membedakan manusia dari hewan.
2
 Manusia memiliki 

sesuatu yang tidak ternilai harganya, anugerah yang sangat besar dari 

Tuhan, yakni akal. Sekiranya manusia tidak diberi akal, niscaya keadaan 

dan perbuatannya akan sama dengan hewan. Akal digunakan untuk 

berpikir dan memperhatikan apa yang ada di alamini, sehingga benda-

benda dan barang-barang yang halus serta tersembunyi, dapat dipikirkan 

kegunaan dan manfaatnya.
3
 Berpikir adalah suatu keaktifan pribadi 

manusia yang mengakibatkan penemuan terarah kepada suatu tujuan.
4
 

Kemudian berpikir juga merupakan mengubah representasi 

informasi ke bentuk baru dan berbeda yang bertujuan menjawab 

                                                             
1
 Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, 

(Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hal. 52 
2
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 

hal. 43 
3
 Mawardi, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 52  

4
 Ngalim Purwanto, Loc.Cit 
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pertanyaan, memecahkan masalah, atau mencapai tujuan tertentu. Secara 

sederhana berpikir diartikan juga sebagai memproses informasi secara 

mental atau secara kognitif.
5
 Berpikir selalu dikaitkan dengan proses 

mengeksplorasi gagasan, membentuk berbagai kemungkinan atau 

alternatif-alternatif yang bervariasi dan dapat menemukan solusi.
6
 

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

berpikir itu akan muncul apabila seseorang mendapatkan informasi-

informasi yang sedang dihadapkan pada situasi atau persoalan yang harus 

dipecahkan. Bahwa seorang yang berpikir itu ialah mereka yang berupaya 

untuk memahami sesuatu, sehingga ketika mereka berusaha untuk mencari 

jawaban atas suatu pertanyaan informasi yang didapatkan baik itu melalui 

alat indra, baik informasi yang di lihat di dengar ataupun yang lainnya. 

Maka berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi memicu kepada berpikir 

kritis. 

Berpikir kritis merupakan proses mental untuk menganalisis 

informasi yang diperoleh. Informasi tersebut didapatkan melalui 

pengamatan, pengalaman, komunikasi, atau membaca.
7
 Berpikir kritis juga 

dapat di artikan sebagai upaya seseorang untuk memeriksa kebenaran dari 

suatu informasi menggunakan ketersediaan bukti, logika, dan kesadaran 

akan bias.
8
 

                                                             
5
 Eva Latifah, Pengantar Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Pedagogia, 2012), hal. 187 

6
Wiwik Setiawati, dkk, Op.Cit., hal. 35 

7
 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 

hal. 193 
8
 Ahmad Sulaiman dan Nandy Agustin Syakarofath, Berpikir Kritis: Mendorong 

Introduksi dan Reformulasi Konsep dalam Psikologi Islam, (online) (Jurnal UGM Buletin 

Psikologi,Vol.26,No.2,2018),hal.86(https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/38660/p

df di akses 14 Februaru 2020)  

https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/38660/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/38660/pdf


15 
 

 
 

Menurut Elaine B. Johnson, di dalam buku Contextual Teaching 

and Learning berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan 

jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, 

mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan 

penelitian ilmiah.
9
Secara umum nampak bahwa berpikir kritis yaitu proses 

intelektual yang aktif dan penuh dengan keterampilan  dalam membuat 

pengertian atau konsep, mengaplikasikan, menganalisis, membuat sintesis, 

dan mengevaluasi. Semua kegiatan tersebut berdasarkan hasil observasi, 

pengamalan, pemikiran, pertimbangan, dan komunikasi, yang akan 

membimbing dalam menentukan sikap dan tindakan. 

Di dalam Al-Qur’an Allah sudah menjelaskan tentang hal berpikir 

kritis yang mana terdapat di dalam QS. Ali-Imran/ 3 : 190-191 : 

ِب  مَۡب َٰ ۡۡلَ
 
ُْوِِل ٱ ٖت ّۡلِ ٓيَ َٰ َاِر َۡلٔ لَّنَّ

 
َّۡيِل َوٱ م

 
ِف ٱ ۡخِتلَ َٰ

 
ۡۡلَۡرِض َوٱ

 
ِت َوٱ َوَٰ َم َٰ مسَّ

 
نَّ ِِف َخلِۡق ٱ

ِ
 ٠٩١إ

ٗما َوكُُعوٗدإ َوعَََلٰ  َ ِكيَ َٰ َّللَّ
 
يَن يَۡذُنُروَن ٱ ِ َّلَّ

 
ۡۡلَۡرِض ٱ

 
ِت َوٱ َوَٰ َم َٰ مسَّ

 
ۡم َويََتَفكَُّروَن ِِف َخلِۡق ٱ ُجنُوِِبِ

منَّارِ 
 
نََم فَِلنَا عََذإَب ٱ ۡبَح َٰ ِطٗٗل س ُ َذإ بَ َٰ َّنَا َما َخلَۡلَت َه َٰ ١٩١ َرب  

Artinya:  

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-

orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 

sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata: 

“Ya Tuhan Kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. 

Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”.
10

 

 

                                                             
9
 Elaine B. Johnson, Op.Cit., hal. 183 

10
 Departemen RI Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Jakarta: Perkantoran Mitra Matram, 

2006), hal.50 
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Ayat tersebut terlihat bahwa orang yang berakal (ulul al-bab) 

adalah orang yang melakukan dua hal yaitu tazakkur yakni mengingat 

(Allah), dan tafakkur memikirkan (ciptaan Allah). Dengan melakukan dua 

hal tersebut ia sampai kepada hikmah yang berada di balik proses 

mengingat (tazakkur), yaitu mengetahui, memahami dan menghayati 

bahwa di balik fenomena alam dan segala sesuatu yang ada didalamnya 

menunjukkan adanya Sang Pencipta, Allah SWT. Hal ini memperlihatkan 

kepada fungsi akal sebagai alat untuk mengingat dan berpikir.
11

 

Jadi, berdasarkan uraian di atas menurut penulis dalam surat 

tersebut terkandung makna pentingnya kemampuan berpikir kritis pada 

zaman sekarang ini, dan bahwa Allah mewajibkan kepada umatnya untuk 

menuntut ilmu dan memerintahkan untuk mempergunakan pikiran kita 

agar merenungkan alam, langit dan bumi (yakni memahami ketepatan-

ketepatan yang menunjukkan kepada kebesaran Al-Khaliq) serta 

pergantian siang dan malam. Demikian ini menjadi tanda-tanda bagi orang 

yang berakal dan mau berpikir secara kritis, karena mau menggunakan 

pikirannya untuk memahami bahwa semua ini tidaklah terjadi dengan 

sendirinya, serta bisa mengambil faedah, hikmah dari semua yang ada.  

Kemudian dari hasil berpikir tersebut, manusia hendaknya 

merenungkan dan menganalisa semua yang ada di alam semesta ini, 

sehingga akan tercipta ilmu pengetahuan. Selain daripada itu juga, 

menurut penulis dengan berpikir kritis juga dapat mengarahkan keadaan 

                                                             
11

 Abuddin Nata, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan (Tafsir Al-Ayat Al-Tarbawiy), (Jakarta: PT 

Raja Gravindo Persada, 2002), hal. 131-132 
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aktivitas seseorang lebih cepat serta mampu menelaah keterkaitan suatu 

hal atau informasi secara akurat. Oleh karena itu, berpikir kritis ini penting 

untuk dilatih serta di kuasai. 

2. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Adapun menurut pendapat Desmita, ada lima (5) karakteristik yang 

dapat dilihat dalam kemampuan berpikir kritis: 

a. Kemampuan untuk menarik kesimpulan dalam pengamatan 

b. Kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi 

c. Kemampuan untuk berpikir secara deduktif 

d. Kemampuan untuk membuat interpretasi yang logis 

e. Kemampuan untuk mengevaluasi argumentasi mana yang lemah dan 

yang kuat.
12

 

 

3. Karakteristik Berpikir Kritis 

Berpikir kritis merupakan suatu  bagian dari kecakapan praktif 

yang dapat membantu seorang individu dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. Oleh sebab itu kemampuan berpikir kritis ini mempunyai 

karakteristik tertentu yang dapat dilakukan dan dipahami oleh masing-

masing individu. Seifert dan Hoffnung menyebutkan beberapa komponen 

berpikir kritis, yaitu:
13

 

1) Basic operations of reasoning. Untuk berpikir secara kritis, seseorang 

memiliki kemampuan untuk menjelaskan mengeneralisasikan, menarik 

kesimpulan deduktif dan merumuskan langkah-langkah logis lainnya 

secara mental. 

                                                             
12

 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2010), 154 
13

Ibid. 
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2) Domain-spesific knowledge. Dalam menghadapi suatu problem, 

seseorang harus mengetahui tentang topic atau kontennya. Untuk 

memecahkan suatu konflik pribadi, seseorang harus memiliki 

pengetahuan tentang person dan dengan siapa yang memiliki konflik 

tersebut. 

3) Metakognitive knowledge. Pemikiran kritis yang efektif mengharuskan 

seseorang untuk memonitor ketika ia mencoba untuk benar-benar 

memahami suatu ide, menyadari kapan ia memerlukan informasi baru 

dan mereka-reka bagaimana ia dapat dengan mudah mengumpulkan 

dan mempelajari informasi tersebut. 

4) Value, beliefs and dispositions. Berpikir kritis secara kritis berarti 

melakukan penilaian serta fair dan objektif. Ini berarti ada semacam 

keyakinan diri bahwa pemikiran benar-benar mengarah pada solusi. Ini 

juga berarti ada semacam disposisi yang perssisten dan reflektif ketika 

beripikir. 

Maka beradasarkan karakteristik tersebut kemampuan berpikir 

kritis merupakan salah satu aspek penting dalam mengembangkan kognitif 

(ilmu pengetahuan) yang di dapat, sehingga dapat dilihat dari karakteristik 

berpikir kritis di atas yaitu merumuskan pertanyaan, membatasi masalah, 

menguji data, menganalisis, dan mengevaluasi suatu pertanyaan atau 

pendapat. 
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4. Kecakapan Kemampuan Berpikir Kritis 

Menurut Beyer, dalam buku Desmita yang berjudul Psikologi 

Perkembangan Peserta Didik terdapat sepuluh (10) berpikir kritis yang 

dapat digunakan untuk peserta didik dalam mengajukan argumentasi 

membuat pertimbangan yang absah (valid) yaitu: 

a. Keterampilan membedakan fakta-fakta yang dapat diverifikasikan dan 

tuntutan nilai-nilai yang sulit diverifikasi (di uji kebenarannya) 

b. Membedakan antara informasi, tuntutan atau alasan yang relevan 

dengan yang tidak relevan 

c. Menentukan kecermatan faktual atau kebenaran dari suatu pernyataan 

d. Menentukan kredibilitas (dapat dipercaya) dari suatu sumber 

e. Mengidentifikasi tuntutan atau argumen yang mendua 

f. Mengidentifikasikan asumsi yang tidak dinyatakan 

g. Mendeteksi bias (menemukan penyimpangan) 

h. Mengidentifikasi kekeliruan-kekeliruan logika 

i. Mengenali ketidak konsistenan logika dalam suatu alur penalaran 

j. Menentukan kekuatan suatu argument atau tuntutan.
14

 

 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk berpikir kritis 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis 

siswa adalah sebagai berikut:
15

 

a. Kondisi fisik 

Kondisi fisik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan dari dalam diri seseorang. Apabila kondisi fisik siswa 

terganggu maka akan berpengaruh pada kemampuan berpikir siswa. 

Sehingga minat belajar siswa dan konsentrasi serta semangat 

belajarnya pun akan menurun. 

                                                             
14

Ibid, hal. 155 
15

 Prameswari, dkk. Inculcate Critical Thinking Skills In Primary Schools. (online) 

(Sosial Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series. Vol. 1 No. 1, hal. 746 

(https://jurnal.uns.ac.id/SHES/article/view/23648, di akses 14 Februari 2020) 

https://jurnal.uns.ac.id/SHES/article/view/23648
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b. Motivasi 

Menurut  Gleitman dan Reber didalam buku Muhibbin Syah 

pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme baik 

manusia ataupun hewan yang mendorong untuk berbuat sesuatu. 

Dalam pengertian ini motivasi adalah pemasok untuk bertingkah laku 

secara terarah.
16

 Maka dengan adanya motivasi yang tinggi akan 

menumbuhkan minat belajar siswa dan membuat seseorang menjadi 

baik dalam berpikir. 

c. Kecemasan 

Kecemasan merupakan keadaan emosional seseorang terhadap 

suatu kemungkinan yang dapat membahayakan dirinya atau orang 

lain.
17

 

d. Perkembangan Intelektual 

Perkambangan intelektual setiap siswa memiliki tingkat 

kecerdasan yang berbeda-beda. Adapun salah satu faktor yang 

mempengaruhi perkembangan intelektual siswa yakni usia. Maka 

apabila usia anak sudah bertambah maka akan tampak intelektual nya 

semakin jelas dalam kematangan proses berpikir. 

e. Interaksi 

Demikian halnya interaksi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses berpikir. Adanya interaksi di antara lingkungan, 

baik itu dengan guru, teman sebaya, dan keadaan lingkungan kelas 

                                                             
16

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 153 
17

 Prameswari, dkk. Op.Cit., hal.  746-747 
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ataupun sekolah yang kondusif maka akan mempengaruhi cara dan 

kekuatan berpikir seseorang. Begitu sebaliknya apabila keadaan yang 

tidak kondusif maka akan memicu terganggunya seseorang dalam 

berpikir. 

6. Soal-soal HOTS (Higher Order Thinking Skill) 

HOTS (Higher Order Thinking Skill) merupakan suatu proses 

berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang 

dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi 

pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi bloom, dan 

taksonomi pembelajaran, pengajaran dan penilaian.
18

 

Sedangkan menurut N.S Rajendran didalam buku Arifin Nugroho 

mengatakan bahwa HOTS juga meminta siswa untuk secara kritis 

mengevaluasi informasi, membuat kesimpulan, dan membuat generalisasi. 

Para siswa juga akan menghasilkan bentuk komunikasi orisinil, membuat 

prediksi, menyarankan solusi, menciptakan dan memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, mengevaluasi gagasan, 

mengungkapkan pendapat, dan membuat pilihan serta keputusan.
19

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siswa tidak 

hanya sekedar mendengar , menghafal dan mengingat saja. Tetapi siswa di 

ajak untuk menalar dengan cara menganalisis peristiwa atau fenomena dan 

situasi masyarakat yang terjadi. Maka siswa akan mampu untuk 

menghadapi apa saja dalam kehidupannya secara kritis dan tidak mudah 

                                                             
18

 Fuaddilah Ali Sofyan, Loc.Cit. 
19

 Arifin Nugroho, Op. Cit., hal. 16-15 
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melakukan hal-hal tidak menguntungkan bagi pengembangan dirinya 

sendiri melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan disekolah, seperti 

halnya memberikan pelatihan terhadap soal-soal yang berbasis HOTS. 

Salah satu Taksonomi proses berpikir yang di acu secara luas 

adalah Taksonomi Bloom dan telah di revisi oleh Anderson dan 

Krathwohl. Dalam Taksonomi Bloom yang di revisi tersebut, dirumuskan 

enam (6) level proses berpikir, yaitu:
20

 

CI = Mengingat (Remembbering) 

 C2 = Memahami (Understanding) 

 C3 = Menerapkan (Applying) 

 C4 = Menganalisis (Analyzing) 

 C5 = Mengevaluasi (Evaluating) 

 C6 = Mengkreasi (Creating) 

Maka keenam tingkatan berpikir tersebut dapat dilihat dari gambar 

piramid berikut: 

 
Gambar 1. Level proses berpikir taksonomi Bloom revisi

21
 

Penulis dapat melihat dari gambar piramid tersebut terdapat 

tingkatan proses berpikir dimulai dari bawah yang merupakan tingkatan 

                                                             
20

 Wiwik Setiawati, dkk, Op.Cit., hal. 35 
21

 Ibid, hal. 36 

6. Menciptakan 

5. Mengevaluasi 

4. Menganalisis  

3. Menerangkan 

2. Memahami 

1. Mengingat 
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rendah yaitu mengingat, memahami dan menerangkan. Sebagaimana 

mengingat merupakan tingkatan yang paling rendah, mengapa? Karena 

mengingat hanyalah mengulang kembali kognisi yang sudah ada didalam 

memori. Sedangkan memahami merupakan tingkatan proses berpikir lebih 

tinggi dari mengingat. Kemudian, apabila seseorang mampu memahami 

dan mampu memberikan deskripsi, penjelasan terhadap suatu 

permasalahan yang terkait maka ia sudah masuk kepada tingkatan berpikir 

menerangkan (aplikasi). 

Sedangkan Anderson dan Krathwohl di dalam buku Wiwik 

Setiawati mengkategorikan kemampuan proses menganalisis, 

mengevaluasi dan mencipta termasuk berpikir tingkat tinggi. Menganalisis 

adalah kemampuan menguraikan sesuatu  ke dalam bagian-bagian yang 

lebih kecil sehingga diperoleh makna yang lebih dalam. Menganalsis 

dalam Taksonomi Bloom yang revisi ini juga termasuk kemampuan 

mengorganisir dan menghubungkan antar bagian sehingga diperoleh 

makna yang lebih komperehensif. Apabila kemampuan menganalisis 

tersebut berujung pada proses berpikir kritis sehingga seseorang mampu 

mengambil keputusan dengan tepat, orang tersebut telah mencapai level 

beripikir mengevaluasi.
22

 

7. Dimensi Proses Kognitif 

Dimensi proses kognitif merupakan proses kemampuan transfer 

baik itu dalam daya ingatannya, pengetahuannya dan juga keberhasilan 

                                                             
22

 Ibid. 
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yang diperolehnya dalam belajar. Kemampuan transfer itu dapat dilihat 

ketika siswa menggunakan apa yang telah dia pelajari untuk memecahkan 

persoalan-persoalan baru, untuk menjawab soal-soal baru, atau untuk 

menfasilitasi proses belajar hal-hal baru. 

Didalam buku Suwarto menjelaskan bahwa dimensi proses kognitif 

Bloom sebagaimana yang telah di revisi oleh Anderson dan Krathwol 

adalah sebagai berikut:
23

 

1) Mengingat kembali (Recall) 

Proses ini mencakup aktivitas penarikan kembali informasi 

yang relevan dari memori jangka panjang saat didesak. Desakan yang 

diberikan biasanya dalam bentuk sebuah soal. Contoh kata kerja 

operasional yang digunakan pada level mengetahui yaitu: 

menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan dan menunjukkan.  

2) Memahami (Comprehension) 

Seorang siswa dikatakan mampu memahami jika siswa tersebut 

dapat menarik makna dari suatu pesan-pesan atau petunjuk-petunjuk 

dalam soal-soal yang dihadapinya. Kata kerja operasional yang 

digunakan pada level memahami yaitu: mengintepretasikan, 

mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menduga, 

membandingkan dan menjelaskan. 

 

 

                                                             
23

 Suwarto, Pengembangan Tes Diagnostik dalam Pembelajaran Panduan Praktis Bagi 

Pendidik dan Calon Pendidik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 18 
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3) Menerapkan (mengaplikasikan) 

Kategori proses kognitif ini meliputi penggunaan prosedur atau 

cara kerja tertentu untuk mengerjakan suatu latihan atau 

menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, kategori menerapkan 

ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan procedural. Soal latihan 

merupakan jenis tugas dimana para siswa sudah mengetahui prosedur 

atau cara kerja yang seharusnya dikerjakan. Contoh kata kerja 

operasional yang digunakan pada level menerapkan yaitu: 

melaksanakan, mengimplementasikan, dan menerapkan. 

4) Menganalisis 

Menganalisis adalah usaha mengurai suatu materi menjadi 

bagian-bagia penyusunnya dan menentukan hubungan antara bagian-

bagian tersebut dan hubungan antara bagian-bagian tersebut dengan 

materi tersebut secara keseluruhan. Contoh kata kerja operasional yang 

digunakan pada level menganalisis yaitu: membedakan, proses 

mengorganisasi dan proses menghubungkan. 

5) Mengevaluasi atau menilai 

Mengevaluasi diartikan sebagai tindakan membuat suatu 

penilaian yang didasarkan pada kriteria dan standar tertentu. Contoh 

kata kerja operasional pada level mengevaluasi yaitu: memeriksa, 

menyimpulkan dan mengkritik. 
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6) Menciptakan  

Menciptakan adalah proses mengumpulkan sejumlah elemen 

tertentu menjadi satu kesatuan yang koheren dan fungsional. 

Pernyataan ini meminta peserta didik untuk menemukan penyelesaian 

masalah melalui pemikiran kreatif. Contoh kata kerja operasional 

padaa level menciptakan yaitu: mengatur, mengumpulkanm 

mengkategorikan, memadukan dan menyusun. 

8. Indikator Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Didalam Nailur Rahmawati jika disinergikan dengan Taksonomi 

Bloom, indikator HOTS yang bisa digunakan adalah sebagai berikut:
24

 

a. Level Analisis 

Level menganalisis yaitu menguraikan suatu informasi atau objek 

menjadi unsur-unsurnya dan menentukan pola hubungan antar unsur 

tersebut dan struktur secara keseluruhan, kemudian mengenali dan 

membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang 

rumit. Kata kerja operasional dalam tingkat ini adalah membedakan, 

menganalisis, mengidentifikasi, menamai, menjelaskan, mendiagramkan 

dan menyimpulkan. 

b. Level Mengevaluasi 

Level mengevaluasi yaitu memberikan penilaian terhadap solusi, 

gagasan, metodologi, dan/prosedur kerja beradasarkan kriteria yang 

cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektifitasnya atau 
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manfaatnya. Kata kerja operasional dalam tingkat ini adalah 

mengkritik, memprediksi, mengevaluasi, dan memeriksa. 

c. Level Mencipta 

Level mencipta (mengkreasi) yaitu menempatkan unsur-unsur 

bersama-sama untuk membentuk suatu keseluruhan yang koheren dan 

berfungsi serta mengorganisasikan kembali unsur-unsur menjadi suatu 

pola baru atau struktur baru melalui membangkitkan, merencanakan, 

atau menghasilkan sesuatu. Kata kerja operasional dalam tingkat ini 

adalah merancang, membuat, merumuskan, dan mengkombinasikan.   

9. Karakteristik Soal HOTS 

Karakteristik soal-soal HOTS sangat direkomendasikan untuk 

digunakan pada berbagai bentuk penilaian kelas. Berikut adalah 

karakteristik soal-soal HOTS:
25

 

a. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi 

Kemampuan berpikir tinggi termasuk kemampuan untuk 

memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, 

kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi 

penting dalam dunia modern, sehingga wajib dimiliki oleh setiap 

peserta didik. Kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

HOTS, terdiri atas: 

1) Kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar 
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2) Kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda 

3) Menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan 

cara-cara sebelumnya. 

Namun, tingkat kesukaran dalam butir soal tidak sama dengan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Artinya pertanyaan yang sulit 

dijawab belum tentu bisa digunakan untuk mengukur HOTS, begitu 

pula sebaliknya, pertanyaan HOTS tidak harus sulit untuk dijawab. 

Level tertinggi HOTS, yaitu level mencipta tidak harus sulit dijawab 

begitu sebaliknya, level terendah dalam domain kognisi yaitu 

mengingat kembali tidak pasti di jawab dengan mudah. Karena HOTS 

bukan membicarakan mudah atau sulit, melainkan tingkatan mengingat 

atau mencipta.  

b. Bersifat divergen 

Yang dimaksud bersifat divergen disini adalah siswa dapat 

memberikan jawaban yang berbeda-beda ketika menjawab soal, dan 

sudut pandang yang digunakan mengukur kemampuan untuk 

menganalisis, kritis dan kreatif dan cenderung unik. Soal yang cocok 

dalam hal ini yaitu soal esai atau uraian dan tugas kinerja. Namun soal 

tipe pilihan ganda juga bisa digunakan dengan ketentuan menggunakan 

proses berpikir untuk menjawab soal tidak hanya pilihan menghafal 

atau mengulang saja.  
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Soal berbentuk pilihan ganda merupakan soal yang bisa digunakan 

untuk menilai level kognisi rendah sampai tinggi. Contohnya: jika soal 

pilihan ganda berisi perintah untuk mengidentifikasi solusi yang paling 

tepat terhadap permasalahan yang disajikan, maka siswa sudah berada 

pada kemampuan untuk menganalisis. 

Dengan demikian, perlu adanya kejelian dan ketepatan dalam 

membuat isi soal yang mampu mengidentifikasikan HOTS. Maka 

HOTS akan tampak pada kecermatan analisis dan pengorganisasian 

proses yang dilakukan siswa ketika mengambil kesimpulan dan 

keputusan serta mampu menghasilkan sebuah produk dan hal baru. 

c. Berbasis masalah kontekstual 

Yaitu soal-soal HOTS yang merupakan asesmen yang berbasis 

situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, dimana peserta didik 

diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran dikelas 

untuk menyelesaikan masalah. 

d. Menggunakan bentuk soal yang beragam 

Bentuk-bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat tes 

(soal-soal HOTS), bertujuan agar dapat memberikan informasi yang 

lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes. Terdapat 

alternatif bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal 

HOTS diantaranya sebagai berikut:
26
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1) Pilihan Ganda 

Pada umumnya soal-soal HOTS menggunakan stimulus 

yang bersumber dari situasi nyata. Soal pilihan ganda terdiri dari 

pokok soal (stem) dan pilihan jawaban (option). Pilihan jawaban 

terdiri atas jawaban dan pengecoh (disraktor).  

2) Isian Singkat atau Melengkapi 

Soal isian singkat atau melengkapi adalah soal yang 

menuntut peserta tes untuk menyusun jawaban singkat dengan 

cara menyusun kata, prase, angka atau symbol. 

3) Jawaban Singkat atau Pendek 

Soal dengan bentuk jawaban singkat atau pendek adalah soal 

yang jawabannya berupa kata, kalimat pendek, atau prase terhadap 

suatu pernyataan. 

4) Uraian 

Soal bentuk uraian adalah suatu soal yang jawabannya 

menunutut siswa untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal 

yang telah di pelajarinya dengan cara mengemukakan atau 

mengekspresikan gagasan tersebut menggunakan kalimatnya 

sendiri dalam bentuk tertulis. 

10. Program Kelas Internasional 

Program kelas internasioanl bertujuan untuk memberikan layanan 

pendidikan bermutu tinggi yang diakui dunia Internasional agar lulusannya 

memiliki kemampuan sesuai standar isi dan standar kompetensi lulusan 
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(nasional), serta mampu bersaing secara Internasional. Proses pembelajaran 

pada  program kelas Internasional ini dilaksanakan di ruangan khusus yang 

bersifat tetap dengan fasilitas berstandar Internasional yang dilengkapi 

dengan perangkat ICT dengan jadwal akademik regular MAN 2 Pekanbaru. 

11. Mata Pelajaran Fikih 

Mata Pelajaran Fikih adalah salah satu bagian mata pelajaran 

pendidikan Agama Islam yang menerangkan hukum-hukum syariah dari 

dalil-dalil secara terinci. Secara subtansial mata pelajaran fikih memiliki 

konstribusi dalam meberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan 

manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama 

manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya. 

a. Mata pelajaran fikih bertujuan untuk: 

1) Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan 

tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek 

ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam 

kehidupan pribadi dan sosial. 

2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan 

benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam 

menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia 

dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama 

manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya. 
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b. Ruang lingkup mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah 

1) Aspek fikih ibadah meliputi: Kajian tentang prinsip-prinsip ibadah 

dan syari’at dalam Islam, hukum Islam dan perundang-undangan 

tentang zakat dan haji, hikmah dan cara pengelolaannya, hikmah 

kurban dan akikah, ketentuan hukum Islam tentang pengurusan 

jenazah. 

2) Aspek fikih muamalah meliputi: Hukum Islam tentang 

kepemilikan , konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya, 

hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta 

hikmahnya, hukum Islam tentang wakalah dan sulhu beserta 

hikmahnya, hukum Islam tentang daman dan kafaalah beserta 

hikmahnya, riba, bank, dan asuransi, ketentuan Islam tentng 

jinayah, hudud dan hikmahnya, ketentuan Islam tentang peradilan 

dan hikmahnya, hukum Islam tentang keluarga, waris, ketentuan 

Islam tentang siyaasah syar’iyah, sumber hukum Islam dan hukum 

taklifi, dasar-dasar istinbath dalam fikih Islam, kaidah-kaidah usul 

fikih dan penerapannya.
27

 

Yang menjadi fokus materi pada penilitian kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS ini adalah materi kelas X 

dan materi kelas XI pada semester satu. Mengingat berbagai banyaknya 

materi fikih baik itu di kelas X atau di kelas XI, maka peneliti mengambil 

satu materi sebagai bentuk tes yang akan di ujikan nanti. Dengan 
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demikian, akan membantu dan memudahkan peneliti menyelesaikan 

penelitian ini.  Materi yang peneliti ambil di kelas X adalah materi 

penyelenggaraan jenazah sedangkan materi di kelas XI yaitu tentang 

hudud. Berikut kompetensi dasar yang dapat dilihat pada materi fikih kelas 

X tentang penyelenggaraan jenazah dan kompetensi dasar pada materi 

kelas XI tentang hudud: 

Tabel II.1 

Kompetensi Dasar Materi Kelas X Tentang Penyelenggaraan 

Jenazah dan Materi Kelas XI Tentang Hudud Pada Mata 

Pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru 

Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 

Materi Penyelenggaran Jenazah Materi Hudud 

1.3. Meyakini syariat Islam tentang 

kewajiban penyelenggaraan jenazah 

1.2. Meyakini syariat Islam 

tentang hudud 

2.3. Memiliki rasa tanggungjawab 

tentang kewajiban penyelenggaraan 

jenazah 

2.2. Membiasakan sikap adil dan 

tanggungjawab dalam penerapan 

materi hukum hudud 

1.3.   Menganalisis tata cara 

pengurusan jenazah dan 

hikmahnya 

3.3. Menganalisis ketentuan 

Allah tentang hudud dan 

hikmahnya 

4.3. Memperagakan tata cara 

penyelenggaraan jenazah 

4.2. Menyajikan contoh 

pelanggaran yang terkena 

ketentuan hudud 

Sumber: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 000912 Tahun 2013 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan berfungsi untuk membandingkan dan menghindari 

manipulasi terhadap satu karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang 
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penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti orang lain. Adapun 

penelitian relevan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apriyansah (2018), penelitian yang berjudul: “Kemampuan Berpikir Kritis 

Mahasiswa Program Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”. 

Berdasarkan hasil penelitiannya didapatkan hasil dari tes yang dilakukan 

bahwa kemampuan berpikir kritis mahasiswa Program Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau berada pada kategori “Cukup” dengan hasil mean (nilai 

rata-rata)yang diperoleh yaitu 65, 33. Persamaan penelitian ini sama-sama 

menggunakan rumus mean untuk menganalisis hasil dari tes kemampuan 

berpikir yang dilakukan, sedangakn perbedaannya penelitian ini meneliti 

mahasiswa sedangkan penulis memfokuskan pada kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam mengerjakan soal-soal yang berbasis HOTS pada mata 

pelajaran fikih kelas Internasional. 

2. Siti Nurhalyzah (2019), penelitian yang berjudul: “Kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam menyelesaikan soal berstandar PISA (Programme For 

Internasional Student Assessement) dan HOTS (Higher Order Thinking 

Skills) berdasarkan taksonomi solo SMP Negeri 3 Hamparan Perak.” 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian ini 

menggunakan menunjukkan dari 61 siswa sebanyak 16,39% siswa 

mencapai tingkat pra-struktural, 54,09% mencapai tingkat Uni-struktural, 

dan 14,75% mencapai tingkat Multi-struktural dan Relasional. Kurangnya 
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pemahaman siswa dalam memahami maksud dari soal menjadi kendala 

dalam penyelesaian soal berstandar PISA dan HOTS. Perbedaan 

penelitiannya adalah penulis hanya memfokuskan pada kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam mengerjakan soal HOTS pada mata pelajaran 

fikih kelas internasionall di MAN 2 Kota Pekanbaru. Sedangkan 

persamaanya sama-sama menggunakan tes sebagai teknik pengumpulan 

data. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional atau operasional variabel merupakan operasional 

dari semua variabel yang dapat diolah dari definisi konseptual.
28

 Konsep 

operasional diperlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian. 

Kajian  ini berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

mengerjakan soal-soal HOTS pada mata pelajaran fikih kelas Internasional di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru. 

Adapun variabel yang akan diteliti pada judul ini adalah kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS pada mata pelajaran 

fikih dapat dilihat dari indikator-indikator berikut ini: 

1. Indikator-indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

1) Siswa mampu mengidentifikasi asumsi 

2) Siswa mampu menentukan kekuatan sebuah argument atau pernyataan 

(menganalisis argument) 

3) Siswa mampu mengambil kesimpulan terbaik (inferensi) 
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2. Indikator-indikator dalam Mengerjakan Soal-soal HOTS: 

1) Siswa mampu menganalisis informasi pada konsep soal yang disajikan 

2) Siswa mampu mengevaluasi maksud dari permasalahan pada konsep 

soal yang disajikan 

3) Siswa mampu mencipta dalam menemukan cara-cara yang tepat yang 

digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan 

 

D. Asumsi 

Asumsi adalah pernyataan yang dapat diuji  kebenarannya secara 

empiris berdasarkan pada penemuan, pengamatan, dan percobaan dalam 

penelitian yang dilakukan sebelumya.
29

 Adapun asumsi dari penelitian ini 

adalah: 

1. Kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS 

pada mata pelajaran fikih tentunya berbeda-beda 

2. Ada beberapa faktor yang membuat perbedaan kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS pada mata pelajaran fikih 

3. Adanya perbedaan tingkat intelegensi di kalangan siswa. 
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 Hartono, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2019), hal. 38 



37 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Pekanbaru Jl. Diponegoro No. 55, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru. 

Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan setelah seminar proposal dan 

mendapat surat izin riset dari fakultas tarbiyah dan keguruan UIN SUSKA 

Riau dan dinas pendidikan Pekanbaru, yaitu dari 8 sampai 23 Juli 2020.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Pekanbaru kelas program Internasional. Sedangkan objek dalam penelitian ini 

adalah kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS 

pada mata pelajaran fikih kelas Internasional di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Kota Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi (Population) merupakan keseluruhan (jumlah) atau 

sumber data penelitian.
1
 Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X 

Internasional  yang berjumlah 26 orang dan siswa kelas XI Internasional 

berjumlah 24 orang, sedangkan kelas XII Internasional sudah 

melaksanakan ujian kelulusan. Maka jumlah populasi pada penelitian ini 

sebanyak 50 orang siswa. 
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2. Sampel 

Penulis  menggunakan teknik sampling jenuh.Yaitu menggunakan 

seluruh jumlah populasi sebagai sampel yang berjumlah 50 orang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes sebagai instrument pengumpulan data adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan 

pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok.
2
Tes digunakan kepada siswa untuk mengetahui 

kemampuan mengerjakan soal-soal HOTS pada mata pelajaran fikih siswa 

kelas Internasional di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru. Dengan 

mengadakan evaluasi berupa soal pilihan ganda setelah mengikuti 

pembelajaran. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
3
 Dalam penelitian 

ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa responden untuk 

mengetahui data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS pada mata 
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pelajaran fikih siswa kelas Internasional di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Kota Pekanbaru. 

3. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganlisis 

sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian, baik mengenai 

sejarah sekolah, data siswa, sarana dan prasarana dan segala sesuatu yang 

terkait didalam penelitian ini.
4
 Maka dokumentasi yang penulis peroleh 

merupakan dari pihak-pihak madrasah serta dokumentasi yang ada juga 

mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

teknik deskriptif kuantitatif  dengan menggunakan rumus mean (rata-rata). 

Pengertian mean atau nilai rata-rata hitung dalam segi aritmatika Mean 

(aritmethic mean) adalah jumlah dari nilai-nilai dibagi dengan jumlah 

keseluruhan angka (bilangan) tersebut. 

Rumus: 

    
   

 
 

Keterangan: 

Mx  = Mean yang di cari 

ΣfX = Jumlah perkalian antara nilai dengan frekuensi masing-masing 

skor yang ada 

                                                             
4
 Amri Darwis, Op.Cit., hal. 64 



 

 

 
 

40 

N  = Number Of cases (banyaknya skor)
5
 

Kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS 

pada mata pelajaran fikih kelas Internasional dapat di klasifikasikan ke dalam 

lima kategori yaitu: baik sekali, baik, cukup, kurang dan gagal. Secara 

kuantitatif mampu tidaknya siswa berpikir kritis dalam mengerjakan soal-soal 

HOTS pada mata pelajaran fikih kelas Internasional ditentukan hasil akhir dari 

analisis dengan ketentuan atau patokan sebagai berikut: 

1. 80 – 100 ditafsirkan baik sekali dengan kategori sangat mampu. 

2. 66 – 79 ditafsirkan baik dengan kategori mampu. 

3. 56 – 65 ditafsirkan  cukup dengan kategori cukup mampu. 

4. 40 – 55 ditafsirkan kurang dengan kategori kurang mampu. 

5. 30 – 39 ditafsirkan gagal dengan kategori tidak mampu.
6
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 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2004), hal. 34  

6
 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hal. 160  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah di paparkan pada bab IV di atas, 

dapat penulis simpulkan bahwa: 

1) Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Mengerjakan Soal-Soal HOTS 

Pada Mata Pelajaran Fikih Kelas Internasional di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Kota Pekanbaru tahun ajaran 2019/2020 di peroleh mean (rata – rata) 

adalah 57,8 dikategorikan “Cukup Mampu”, karena nilai angka rata – 

rata akhir 57,8 yang berada pada rentang 55 – 65. 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa yang 

kurang maksimal dalam mengerjakan soal-sola HOTS pada mata pelajaran 

fikih dikelas internasional di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru 

adalah sebagai berikut: 

a. Faktor interaksi/lingkungan 

b. Faktor kecemasan, dan 

c. Faktor kondisi fisik 

B. Saran  

Melihat dari hasil penelitian yang ditemukan, maka peneliti 

memberikan sedikit saran. Saran tersebut antara lain: 

1. Melakukan pembiasaan tugas HOTS yang dilakukan oleh guru secara 

intensif upaya untuk meningkatkan kemampuan diri dan hasil yang 

optimal pada siswa 
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2. Lebih meningkatkan dan menekankan focus kesadaran kepada siswa 

bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi sangat penting dalam 

kehidupan. 
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KISI-KISI INSTRUMEN TES MATA PELAJARAN FIKIH MATERI PENYELENGGARAAN JENAZAH KELAS X 

INTERNASIONAL 

  

Nama Sekolah : MAN 2 Kota Pekanbaru       Kelas/Smt : X/I 

Mata Pelajaran : Fikih          Tahun Ajaran: 2019/2020 

Kurikulum  : 2013          Jenis Soal : Pilihan Ganda 

Materi   : Penyelenggaran Jenazah       Penyusun : Lailatul Khusnah 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Indikator Soal No. 

Soal 

Stimulus Level 

Kognitif 

(C) 

Kunci 

Jawaban 

Skor  

Menganalisis 

tata cara 

pengurusan 

jenazah dan 

hikmahnya 

1. Siswa mampu 

menganalisis 

kewajiban umat Islam 

terhadap orang yang 

meninggal 

1. Disajikan Q.S Ali Imran : 185, 

peserta didik dapat 

mengidentifikasi makna 

kandungan potongan ayat 

tentang pengingat kematian 

1 Q.S Ali 

Imran : 

185 

C4 B 5 

2. Siswa mampu 

mengidentifikasi 

hukum pengurusan 

jenazah  

2. Disajikan sebuah masalah, 

peserta didik dapat 

mengidentifikasi hukum 

pengurusan jenazah 

2 Sajian 

Masalah 

C4 B 5 

3. Siswa mampu 

menganalisis tata cara 

memandikan jenazah 

3. Disajikan ilustrasi, peserta didik 

dapat mengidentifikasi doa 

ketika jenazah dikuburkan 

3 Ilustrasi  C4 A 5 

4. Siswa mampu 

menganalisis tata cara 

mengafani jenazah 

4. Disajikan sebuah cerita, peserta 

didik dapat menelaah hukum 

jiarah bagi laki-laki 

4 Cerita C4 B 5 

5. Siswa mampu 

menganalisis tata cara 

menshalati jenazah 

5. Disajikan ilustrasi, peserta didik 

dapat menganalisis hikmah 

mengafani jenazah 

5 Ilustrasi C4 C 5 

6. Siswa mampu 

menganalisis tata cara 

6. Disajikan HR. Muslim, peserta 

didik dapat menelaah hikmah 
6 HR. C4 A 5 



menguburkan jenazah ziarah kubur Muslim 

7. Siswa mampu 

menganalisis hikmah 

menyelenggarakan 

jenazah  

7. Disajikan sebuah cerita, peserta 

didik dapat menelaah sikap 

yang harus dilakukan ketika ada 

orang yang meninggal 

7 Cerita C5 E 5 

8. Siswa mampu 

menganalisis hikmah 

ziarah kubur 

8. Disajikan sebuah masalah, 

peserta didik dapat 

menganalisis tindakan seorang 

muslim kepada orang yang 

meninggal 

8 Sajian 

Masalah 

C5 C 5 

9. Siswa mampu 

mempraktikan 

pengurusan jenazah 

9. Disajikan sebuah masalah, 

peserta didik dapat 

menganalisis hukum bagi orang 

yang tidak bisa mengurus 

jenazah 

9 Sajian 

Masalah 

C5 D 5 

10. Siswa mampu 

menganalisis hikmah 

ziarah kubur 

10. Disajikan sebuah cerita, peserta 

didik dapat menelaah ketentuan 

memandikan jenazah 

10 Cerita C5 C 5 

11. Siswa mampu 

mempraktikan 

pengurusan jenazah 

11. Disajikan table, peserta didik 

dapat membedakan mengafani 

jenazah 

11 Tabel C5 B 5 

 12. Disajikan sebuah masalah, 

peserta didik dapat 

menganalisis kategori orang 

yang meninggal disebabkan 

wabah 

12 Sajian 

Masalah 

C5 A 5 

 13. Disajikan matriks, peserta didik 

dapat menelaah syarat jenazah 

yang dimandikan 

13 Matriks C5 E 5 

 14. Disajikan ilustrasi, peserta didik 

dapat menganalisis urutan 

mengafani jenazah 

14 Ilustrasi C5 D 5 



 15. Disajikan ilustrasi,  peserta 
didik dapat menganalisis urutan 

menshalatkan jenazah 

15 Ilustrasi C5 A 5 

 16. Disajikan HR. Bukhori dan 

Muslim, peserta didik dapat 

mengidentifikasi dalil 

menyegerakan mengubur 

jenazah 

16 HR. 

Bukhori 

dan 

Muslim 

C5 B 5 

 17. Disajikan sebuah masalah, 

peserta didik dapat 

mengidentifikasi orang yang 

wajib menshalatkan jenazah 

wanita 

17 Sajian 

Masalah 

C5 A 5 

 18. Disajikan sebuah masalah, 

peserta didik dapat 

menganalisis tindakan terhadap 

menyegerakan penguburan bagi 

orang yang tidak beramal soleh 

18 Sajian 

Masalah 

C5 C 5 

 19. Disajikan sebuah cerita, peserta 

didik dapat menelaah adab bagi 

orang yang berziarah 

19 Cerita C5 D 5 

 20. Disajikan sebuah masalah, 

peserta didik dapat 

menganalisis cara memandikan 

jenazah covid-19 

20 Sajian 

Masalah 

C6 A 5 

 



KISI-KISI INSTRUMEN TES MATA PELAJARAN FIKIH MATERI PENYELENGGARAAN JENAZAH KELAS XI 

INTERNASIONAL 

  

Nama Sekolah : MAN 2 Kota Pekanbaru       Kelas/Smt : X/I 

Mata Pelajaran : Fikih          Tahun Ajaran: 2019/2020 

Kurikulum  : 2013          Jenis Soal : Pilihan Ganda 

Materi   : Hudud         Penyusun : Lailatul Khusnah 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Indikator Soal No. 

Soal 

Stimulus Level 

Kognitif 

(C) 

Kunci 

Jawaban 

Skor  

Menganalisis 

ketentuan 

Allah tentang 

hudud dan 

hikmahnya 

1. Siswa mampu 

menganalisis 

ketentuan Allah 

tentang hudud  

1. Disajikan ilustrasi, peserta didik 

dapat menelaah pengertian 

hudud 

1 Ilustrasi  C4 A 5 

2. Siswa mampu 

mengidentifikasi 

syarat-syarat orang 

yang terkenai had 

zina 

2. Disajika suatu cerita, peserta 

didik dapat mengidentifikasi 

macam-macam had zina 

2 Cerita  C4 C 5 

3. Siswa mampu 

menganalisis macam-

macam zina 

3. Disajikan suatu masalah, 

peserta didik dapat menelaah 

tentang qadzaf 

3 Sajian 

Masalah 

C4 E 5 

4. Siswa mampu 

menganalisis 

ketentuan Allah 

tentang qadzaf  

4. Disajikan suatu cerita, peserta 

didik dapat menganalisis dalil 

tentang qadzaf 

4 Cerita C4 B 5 

5. Siswa mampu 

mengidentifikasi 

hukum qadzaf 

5. Disajikan suatu cerita, peserta 

didik dapat menelaah hiikmah 

dargi pencegahan bughat 

5 Cerita  C4 A 5 

6. Siswa mampu 6. Disajikan matriks, peserta didik 6 Matriks  C5 A 5 



menganalisis syarat 
gugurnya had qadzaf 

dapat mengidentifikasi syarat-
syarat orang yang terkenai had 

zina 

7. Siswa mampu 

menganalisis 

ketentuan tentang 

khamr 

7. Disajikan Ilustrasi, peserta didik 

dapat mengidentifikasi 

terbebasnya hukuman bagi 

orang yang menuduh orang lain 

berbuat zina 

7 Ilustrasi C5 B 5 

8. Siswa mampu 

mengidentifikasi 

hukum khamr 

8. Disajikan ilustrasi, peserta didik 

dapat menelaah hukum khamr 
8 Ilustrasi C5 C 5 

9. Siswa mampu 

menganalisis syarat-

syarat had mencuri 

9. Disajikan Q.S Al-Maidah : 90, 

peserta didik dapat 

mengidentifikasi kata yang 

menunjukkan haramnya khamr 

9 Q.S Al-

Maidah : 

90 

C5 A 5 

10. Siswa mampu 

menganalisis hikmah 

adanya had mencuri 

10. Disajikan suatu masalah, 

peserta didik dapat, 

mengidentifikasi hukum khamr 

sebagai obat 

10 Sajian 

Masalah 

C5 B 5 

11. Siswa mampu 

menganalisis 

ketentuan Allah 

tentang hirabah 

11. Disajikan ilustrasi, peserta didik 

dapat menelaah syarat-syarat 

pencuri yang dikenai hukum 

potong tangan 

11 Ilustrasi C5 A 5 

12. Siswa mampu 

menganalisis hukum 

hirabah 
 

12. Disajikan suatu masalah, 

peserta didik dapat menelaah  

contoh bukti seseorang 

melakukan pencurian 

12 Sajian 

Masalah 

C5 A 5 

13. Siswa mampu 

menganalisis  

ketentuan Allah 

tentang bughat 

13. Disajikan suatu masalah, 

peserta didik dapat 

menganalisis tuduhan atas 

pencurian 

13 Sajian 

Masalah 

C5 C 5 

14. Siswa mampu 

menganalisis dampak 

14. Disajikan ilustrasi, peserta didik 

dapat menelaah makna hirabah 
14 Ilustrasi C5 B 5 



pencegahan bughat 

15. Siswa mampu 

menganalisis hikmah 

bughat 

15. Disajikan suatu masalah, 

peserta didik dapat 

menganalisis peristiwa 

penyamun, perampok dan 

perompak 

15 Sajian 

Masalah 

C5 A 5 

 16. Disajikan suatu masalah, 

peserta didik dapat siswa dapat 

mengidentifikasi dalil tentang 

hirabah 

16 Sajian 

Masalah 

C5 A 5 

 17. Disajikan suatu masalah, 

peserta didik dapat 

mengidentifikasi hukuman bagi 

pelaku perampok 

17 Sajian 

Masalah 

C5 A 5 

 18. Disajikan suatu cerita, peserta 

didik dapat menelaah contoh 

perilaku bughat 

18 Cerita C5 E 5 

 19. Disajikan ilustrasi, peserta didik 

dapat menelaah cara 

penyadaran bagi pelaku bughat 

19 Ilustrasi C5 D 5 

 20. Disajikan suatu masalah, 

peserta didik dapat 

menganalisis peristiwa yang 

menyangku perilaku bughat 

20 Sajian 

Masalah 

C6 D 5 

 











INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara untuk Guru 

 

Nama Sekolah   : MAN 2 Kota Pekanbaru 

Alamat Sekolah   : Jl. Diponegoro No. 55, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota  

  Pekanbaru , Riau 

Nama Guru Kelas  : Atan Afrizal, S.Pd.I 

Hari/ tanggal Wawancara : 10 Juli 2020 

Tempat   : MAN 2 Kota Pekanbaru 

Wawancara Jawaban 

1. Bagaimana kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam mengerjakan soal-

soal HOTS pada mata pelajaran 

fikih? 

“Di karenakan soal-soal HOTS 

merupakan hal yang baru, dan karena 

sebelumnya juga belum menerapkan 

HOTS, otomatis anak-anak sedikit 

kesulitan karena memang harus 

menganalisis terhadap kasus ataupun 

soal yang bersifat kasus yang mana siswa 

dituntut untuk berpikir kritis” 

2. Faktor apa yang mempengaruhi 

kemampuan berpikir kritis siswa 

dalam mengerjakan soal-soal HOTS 

pada mata pelajaran fikih? 

“Adanya faktor kecemasan, hal ini 

dikarena kan  rasa takut siswa terhadap 

nilai dan takut salah sehingga membuat 

mereka ragu-ragu dalam menjawab soal-

soal yang dipertanyakan terkait soal-soal 

HOTS itu sendiri dan lupa terhadap 

materi yang sudah di pelajari 

sebelumnya, alhasil tidak menjawab 

dengan baik. Kemudian adanya faktor 

interaksi, hal ini disebabkan adanya 

interaksi siswa saat ujian seperti 

contohnya meminjam pena kawannya, 



maka hal tersebut menganggu siswa 

ketika mengerjakan soal-soal HOTS itu 

sendiri, selain itu juga faktor ini 

berpengaruh terhadap siapa siswa itu 

bergaul. Dan adanya faktor kondisi fisik, 

hal ini disebabkan apabila siswa saat 

tubuhnya tidak fit, maka hal tersebut 

akan menganggu mereka dalam belajar, 

begitu juga pada saat mengerjakan soal-

soal tertutama soal-soal HOTS pada 

mata pelajaran fikih.” 

3. Apa upaya guru dalam meminimalisir 

atau untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis mereka dalam 

mengerjakan soal-soal HOTS pada 

mata pelajaran fikih di kelas 

internasional? 

“Pada mata pelajaran fikih khusus kelas 

internasional memang setiap guru 

dianjurkan multi bahasa sebisa mungkin 

minimal di pengantarnya penggunaan 

bahasa inggris, karena memang kelas 

internasional itu targetnya untuk ke 

kampus-kampus yang bertaraf 

internasional. Kemudian usahanya 

adalah menghadirkan permasalahan-

permasalahan yang bersifat kritis kepada 

siswa sekaligus juga memberikan contoh-

contoh soal yang terkait dengan HOTS 

itu sendiri” 

  

  



BUTIR SOAL MATA PELAJARAN FIKIH MATERI 

PENYELENGGARAAN JENAZAH KELAS X INTERNASIONAL 

 

Nama Lengkap : 

Kelas   : 

Pilihlah jawaban antara a, b, c, d dan e yang paling benar!  

No Soal 

1 Perhatikan ayat di bawah ini! 

 

  
Berdasarkan ayat di atas, Allah telah menjelaskan bahwa setiap makhluk yang 

Ia ciptakan pasti akan kembali kepada-Nya, dan akan kekal selamanya  di 

akhirat nanti. Sehingga tidak ada seorangpun yang mampu menghindari 

kematian. Hal ini di tunjukkan dalam potongan ayat yang berbunyi 

, kalimat tersebut mengandung arti … 
a. Semua manusia pasti akan merasakan mati 

b. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati 

c. Kematian pasti akan datang pada waktunya 

d. Semua ciptaan Allah pasti akan mati 

e. Setiap manusia pasti akan di datangkan kematian 

2 Rudi dan tono pergi ke rumah pak nyono untuk ikut serta mengurus jenazah 

anaknya yang meninggal akibat kecelakaan, sampai di perjalanan rudi dan tono 

bertemu dodi dan mereka mengajak dodi, tetapi dodi tidak bisa mengikutinya 

karena ada kepentingan lain, hal ini dikarenakan dodi mengetahui bahwa 

hukum mengurus jenazah adalah .... 

a. Fardhu ‘ain 

b. Fardhu kifayah 

c. Sunnah muakkad 

d. Sunnah ghairu muakkad 

e. Mubah 

3 Ketika jenazah dimasukan dengan hati-hati ke dalam lubang kubur, maka 

disunnahkan membaca … 

a.   

b.  

c.  

d.  



e.  
 

4 Ziarah kubur bagi kaum laki-laki hukumnya …. Sedangkan bagi perempuan 

hukumnya makhruh hal ini disebabkan karena perempuan biasanya lemah hati 

sehingga menimbulkan kedukaan yang amat mendalam serta kesedihan yang 

berkepanjangan, padahal Allah telah melarang untuk tidak berlarut-larut dalam 

kesedihan, dan semua makhluk Allah pasti akan kembali kepada-Nya. 

a. Wajib 

b. Sunnah 

c. Makhrum 

d. Mubah 

e. Haram  

5 Mengafani mayat berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa 

saja yang dapat melindungi tubuh dari pandangan yang boleh jadi akan 

menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Maka pelajaran yang dapat kita 

ambil dari hal tersebut adalah… 

a. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah SWT 

b. Allah telah memerintahkan kepada umatnya untuk menutup aurat termasuk 

ketika sudah mati 

c. Untuk menjaga kehormatan seseorang yang merupakan dasar pada 

kesanggupan melindungi dan menutupi dari pandangan yang dapat 

mendatangkan fitnah dan celaan 

d. Bahwa kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia dihadapan 

Allah tetap makhluk yang mulia 

e. Menutupi aurat dan melindungi dari hal-hal yang dapat mendatangkan aib 

serta merusak tubuh si mayat 

6 Nabi Muhammad Saw. bersabda: 

“Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi (sekarang) berziarahlah 

kalian,” (HR. Muslim).” 

Didalam hadist tersebut nabi menganjurkan kepada umatnya untuk berziarah 

kubur, hal ini mengingat bahwa lebih banyak kemudharatannya daripada 

kemaslahatannya. Maka hikmah dari berziarah kubur adalah … 

a. Mengingat kematian 

b. Banyak meneteskan air mata 

c. Melunakkan hati yang keras 

d. Merenungi perbuatan jenazah 

e. Sedih tersendu-sendu 

7 Kehidupan didunia ini adalah bersifat sementara. Istilah kematian akan selalu di 

alami oleh makhluk yang bernyawa, contohnya manusia. Apabila manusia 

dikatakan positif meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan sebelum 

jenazah dimandikan ? 

a. Menunggu sanak saudara yang berada diluar daerah dating untuk bertakziah 

b. Menutup setengah badannya menggunakan kain agar tidak terlihat auratnya 



c. Ditempatkan di tempat terbuka agar mudah untuk dilihat oleh pelayat ketika 

dimandikan 

d. Bagi keluarga dan sahabat karibnya dilarang untuk mencium si mayat 

karena khawatir terkena virus 

e. Memejamkan matanya dan mohon ampun kepada Allah atas segala dosanya 

8 Rahmat adalah seorang marbot di mesjid nurul huda, setiap masuk waktu shalat 

fardhu ia selalu mengumandangkan adzan dan menjadi imam shalat, suatu 

ketika ia mendapatkan kabar dari warga bahwa ada orang yang meninggal 

dunia, maka sebagai seorang muslim apa yang harus dilakukan rahmat … 

a. Mengumumkan berita kematian melalui pengeras suara yang ada di mesjid, 

mushola serta kantor pelayanan yang ada di desa 

b. Menghibur keluarga yang meninggal dunia dengan cara bernyanyi 

sholawat, qasidah dan lain-lain agar hati menjadi ceria dan tidak bersedih 

c. Membantu persiapan pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafani, 

menyolatkan, serta menguburkan 

d. Memberikan bantuan beras, sembako dan lain-lain dengan tujuan 

meringankan beban 

e. Mengunjungi keluarga yang terena musibah kematian dengan bersikap 

masa bodoh dan mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang 

ditinggalkan 

9 Pak Mujahid  merupakan tokoh terkemuka di desa Anggrek, beliau sangat di 

percaya sebagai tokoh yang banyak memiliki kemampuan dan ilmu, termasuk 

dia mampu mengurus dalam penyelenggaraan jenazah. Namun dalam beberapa 

hari ini beliau sangat sibuk dengan tugas kantornya beliaupun harus 

menyelesaikannya sehingga ia tidak bisa menyolatkan jenazah tetangganya 

yang muslim yang baru saja meninggal akibat kecelakaan, sementara tetangga 

sekitarnya tidak ada yang tahu cara menyolatkannya. Hukum bagi pak Mujahid 

adalah … 

a. Tidak berdosa karena bukan keluarga dekatnya 

b. Tidak bermasalah dan di maafkan karena tidak ada yang mengetahui 

c. Berdosa dan didenda oleh hakim karena statusnya sebagai tetangga 

d. Berdosa karena selain dirinya tidak ada yang bisa menyolatkan 

e. Berdosa karena tidak mau menyolatkan saudara sesama muslim 

10 Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari 

segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Maka jika keluar najis dari 

jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib di buang dan dimandikan 

kembali. Namun berbeda halnya apabila najis tersebut keluar dan jenazah sudah 

di atas kain kafan, maka yang harus di lakukan adalah … 

a. Wajib dibersihkan kembali dan di ulang memandikannya 

b. Wajib di bersihkan tidak diulang untuk mandi dan diberi wewangian 

c. Tidak perlu dimandikan kembali akan tetapi cukup untuk membuang 

najisnya saja 
d. Tidak perlu dimandikan kembali dan membiarkan najisnya tetap di kain 

kafan 

e. Tidak perlu dimandikan kembali cukup diberi wewangian saja 



11 Perhatikan tabel berikut! 

No Mengafani jenazah laki-laki Mengafani jenazah perempuan 

I Jumlah kain kafan bagi 

jenazah laki-laki terdiri dari 

tiga lapis 

Jumlah kain kafan bagi jenazah 

perempuan terdiri dari lima lapis 

II Yang mengafani wajib 

mahramnya laki-laki 

Yang mengafani wajib hanya 

sesama perempuan 

III Lapisan terakhir adalah kain 

penutup seluruh bagian tubuh 

Lapisan terakhir adalah tiga lembar 

kain sebagian pembungkus yang 

menutup seluruh badan 

IV Menutup lubang-lubang yang 

mungkin masih mengeluarkan 

kotoran dengan kapas 

Tidak menutup lubang-lubang yang 

mungkin masih mengeluarkan 

kotoran dengan kapas 

Tabel di atas menunjukkan tata cara pelaksanakaan mengafani antara jenazah 

laki-laki dan jenazah perempuan, maka yang menjadi perbedaan diantara 

keduanya terdapat pada kode … 

a. I dan II 

b. I dan III 

c. I dan IV 

d. II dan III 

e. II dan IV 

12 Masa pandemic covid-19 telah membuat dunia gempar akan wabah/virus 

penyakit yang mematikan, sehingga pemerintah negara membuat peraturan 

untuk tetap stay at home atau dirumah saja, maka bagi siapa saja yang keluar 

rumah tidak dengan menjaga kebersihan dirinya akan terserang penyakit covid-

19 tersebut dan meninggal, maka orang yang meninggal karena tha’un (wabah) 

seperti virus  covid-19 termasuk kategori … 

a. Syahid fil akhiroh, karena ia termasuk seperti orang yang gugur di medan 

perang 

b. Syahid fil akhiroh, karena rasa sabarnya menahan sakit 

c. Syahid fil akhiroh, karena ia sudah berperang melawan penyakit tersebut 

d. Syahid fiddunya, seseorang mati di medan perang untuk mendapatkan dunia  

e. Syahid fiddunya, seseorang mati bukan untuk menegakkan agama Allah 

SWT  

13 Perhatikan matriks berikut! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jawaban yang tepat untuk mengisi matriks tersebut adalah … 

a. Kaki dan tangan nya tidak hilang 

Syarat jenazah 

yang dimandikan 

Beragama 

Islam 
Tidak mati 

syahid 

… Jenazah 

belum rusak 



b. Jenazah atau mayit tidak busuk 

c. Anggota badannya masih utuh 

d. Jenazah dimandikan tetap memakai pakaian  

e. Masih ada anggota badannya walaupun sedikit 

14 Cermatilah pernyataan berikut! 

1) Hamparkan di atas tikar, kain kafan yang sudah di siapkan sehelai-sehelai 

dan setiap helainya diberi wangi-wangian 

2) Jenazah seharusnya diolesi kapur barus halus kemudian di letakkan diatas 

hamparan kain yang telah disediakan, kemudian kedua tangan di letakkan di 

atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri 

3) Hamparkan selembar tikar di atas lantai lalu bentangkan tali di atasnya, 

kira-kira letaknya di atas kepala, dada, lutut dan mata kaki jenazah yang 

akan di kafani 

4) Tutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran pada 

tubuh jenazah dengan kapas 

Berdasarkan pernyataan tersebut, tata urutan yang benar dalam mengafani 

jenazah secara umum adalah … 

a. 1, 2, 3 dan 4 

b. 2, 3, 4 dan 1 

c. 3, 2 , 1 dan 4 

d. 3, 1, 2 dan 4 

e. 2, 1, 4 dan 3 

15 Hamid ikut menshalatkan saudaranya yang meninggal dunia, maka Hamid 

harus melakukan shalat jenazah dengan benar. Di bawah ini adalah rukun-rukun 

shalat jenazah: 

1. Takbiratul ikhram 

2. Membaca shalawat Nabi kemudian takbir 

3. Membaca surat Al-Fatihah kemudian takbir 

4. Membaca do’a untuk kaum muslim 

5. Membaca do’a untuk mayat kemudian takbir  

6. Salam 

Urutan pelaksanaan shalat jenazah yang benar adalah … 

a. 1, 3, 2, 5, 4 dan 6 

b. 2, 3, 1, 4, 5 dan 6 

c. 1, 3, 4, 2, 5 dan 6 

d. 1, 4, 2, 3, 5 dan 6 

e. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 

16 Perhatikan hadist berikut! 

 
Orang yang meninggal dunia perlu juga di hormati karena orang yang 

meninggal adalah makhluk Allah Swt. yang sangat mulia. Karena manusia 

adalah makhluk sebaik-baik ciptaan Allah. Pengurusan jenazah termasuk ajaran 



Islam yang perlu diketahui. Oleh karena itu hadist di atas menjadi dalil tentang 

… 

a. Kewajiban tentang penyelenggaraan jenazah 

b. Menyegerakan menguburkan jenazah 

c. Kewajiban menguburkan jenazah 

d. Menyegerakan menshalatkan jenazah 

e. Menyegerakan membayar hutang jenazah 

17 Bu Rani sudah lama mengidap penyakit kanker. Semakin lama penyakitnya 

semakin bertambah parah hingga akhirnya meninggal dunia. Sebagai seorang 

muslim, jenazah Bu Rani wajib di shalatkan. Berikut ini yang wajib 

menyolatkan jenazah Bu Rani adalah … 

a. Sebagian tetangga Bu Rani, baik yang laki-laki maupun perempuan 

b. Seluruh tetangga Bu Rani yang laki-laki saja 

c. Seluruh tetangga Bu Rani yang perempuan saja 

d. Sebagian tetangga Bu Rani yang perempuan saja 

e. Seluruh tetangga Bu Rani, baik yang laki-laki maupun perempuan 

18 Waluyo memiliki seorang teman, namun temannya memiliki watak, sifat dan 

tingkah laku yang berbeda. Waluyo adalah anak yang soleh dan rajin beribadah 

sedangkan temannya adalah anak yang kurang perhatian orang tua sehingga ia 

sering mengikuti pergaulan bebas, hingga akhirnya teman si Waluyo tadi 

meninggal. Maka penguburan temannya Waluyo harus disegerakan karena … 

a. Agar dapat segera menghilangkan duka keluarga yang ditinggalkan 

b. Agar segera merasakan kenikmatan pahala yang diperbolehnya 

c. Segera memisahkan keburukannya dengan yang masih hidup 

d. Akan mendapat keringan siksa kubur  

e. Arwahnya akan lebih cepat diterima disisi Allah SWT 

19 Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka disunahkan untuk berta’ziah 

dengan tujuan menghibur keluarga yang tertimpa musibah. Dibawah ini yang 

tidak termasuk adab orang yang berta’ziah adalah ... 

a. Menunjukkan sikap ikut berbela sungkawa 

b. Tidak mengeluarkan kata-kata atau ucapan yang menyinggung keluarga 

yang sedang tertimpa musibah 

c. Memberikan nasihat kepada keluarga yang tertimpa musibah agar tetap 

tabah 

d. Wajib membawa makanan bagi keluarga yang tertimpa musibah 

e. Mendo’akan mayit dan keluarga yang tertimpa musibah. 

20 Berdasarkan ketentuan darurah syariah, maka MUI (Majelis Ulama Indonesia) 

mengeluarkan pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi covid-19, 

yaitu jenazah yang tidak mungkin untuk dimandikan tetapi ditayamumkan, 

maka adapun cara menayamumkan jenazah tersebut yaitu … 

a. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan 

dengan debu yang bersih 

b. Membasuh tangan hingga siku dan membasuh muka keseluruh bagian muka 

dengan debu yang bersih 

c. Merenggangkan jari-jemari dengan debu lalu di usapkan ke muka secara 



merata kemudian mengusap ke tangan kanan lalu tangan kiri 

d. Mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu tertentu 

e. Mengusap debu yang bersih ke seluruh tubuh jenazah 

 



BUTIR SOAL MATA PELAJARAN FIKIH MATERI HUDUD  

KELAS XI INTERNASIONAL 

Nama Lengkap : 

Kelas   : 

 

Pilihlah jawaban antara a, b, c, d dan e yang paling benar!  

No Soal 

1 Dewasa ini fenomena praktik kemaksiatan yang terjadi dilingkungan 

masyarakat selalu terjadi. Sebagian kalangan pengumbar nafsu melakukan 

perbuatan keji  zina, sekelompok pemuda harus menyudahi hidupnya karena 

meneguk minuman keras, berbagai kasus pencurian dan perampokan 

merebak dimana-dimana. Berbagai problematika ini dalam ranah fikih 

masuk dalam pembahasan “Hudud”, maka yang di maksud dengan hudud 

adalah …. 

a. Hukuman yang telah di tentukan macam dan jumlah (berat-ringan) 

sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. dan tidak dapat diganti dengan 

macam hukuman lain atau di batalkan sama sekali oleh manusia 

b. Hukuman yang telah di tentukan (berat-ringan) sanksinya menjadi hak 

Allah Swt. dan bisa digantikan oleh hukuman yang diputuskan oleh 

hakim 

c. Hukaman yang telah ditentukan (berat-ringan) sanksinya dari Allah Swt. 

dan akan mendapat hukuman di dunia maupun di akhirat 

d. Hukuman yang telah ditentukan (berat-ringan) sanksinya hanya menjadi 

hak hakim yang ditentukan di pengadilan sesuai syar’i 

e. Hukuman yang telah ditentukan (berat-ringan) sanksinya yang menjadi 

hak pengadilan, dan tidak bisa diganti gugat 

2 Penerapan hukum rajam yaitu dengan melempari pelaku zina dengan batu 

yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Batu yang digunakan tidak 

boleh terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian. Dan begitu 

sebaliknya tidak juga boleh menggunakan batu yang berukuran besar  karena 

akan mengakibatkan akan menyebabkan kematian seketika. Hal ini 

merupakan macam zina yang disebut … 

a. Zina Al-lamam 

b. Zina Yadin 

c. Zina Mukhshan 

d. Zina Ghairu Mukhshan 

e. Zina Qalbi  

3 Samuel menuduh Mirna berbuat zina. Menurut ketentuan Islam, Samuel 

harus dihukum 80 kali cambukan. Hal ini disebabkan karena Samuel tidak 

bisa mendatangkan 4 orang laki-laki sebagai saksi bahwa Mirna telah 



berbuat zina. Tindakan Samuel terhadap Mirna disebut dengan … 

a. Bughat 

b. Hirabah 

c. Pengumpat 

d. Penggugat 

e. Qadzaf 

4 Fitnah dan cerita dusta bukanlah hal baru. Nabi Muhammad Saw. pun 

pernah diserang fitnah yaitu istrinya di tuduh dan dikabarkan berselingkuh 

dengan laki-laki lain oleh orang-orang munafik. Sehingga tuduhan tersebut 

membuat Ummul Mukminin Aisyah RA. Sangat terpukul. Hingga sebulan 

lamanya, Allah menurunkan wahyu untuk mengklarifikasi fitnah tersebut, 

wahyu tersebut yakni terdapat pada surat … ayat … 

a. Q.S An-Nur (10-21) 

b. Q.S An-Nur (11-20) 

c. Q.S Ali-Imran (58-60) 

d. Q.S Ali-Imran (65) 

e. Q.S Al-Baqarah (100-105)  

5 Bughat sangat membawa dampat negatif bagi masyarakat, seperti halnya 

menimbulkan keresahan serta menimbulkan perpecahan diantara golongan 

dalam masyarakat. Maka pencegahan bughat harus dilakukan. Hikmah 

dilakukannya pencegahan bughat adalah … 

a. Menunjukkan bahwa Islam adalah agama damai yang mengutamakan 

ketenangan, kedamaian hidup bermasyarakat 

b. Hilangnya kebatilan, kedzaliman yang bersifat sementara 

c. Menumbuhkan sikap mengutamakan kebenaran, kebaikan dan 

memberantas kemaksiatan diri sendiri 

d. Terciptanya kehidupan yang sejahtera, bebas, dan bisa melakukan apa 

saja 

Akan mempunyai pengikut dan mempunyai Imam yang diangkat 

6 Perhatikan matriks berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syarat-syarat 

terkenanya had zina 

Pelaku zina 

sudah 

baligh/berakal 

Zina dilakukan tanpa 

paksaan 

…. 

Telah diyakini secara syara’ bahwa pelaku tindak 

zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut 



Jawaban yang tepat untuk mengisi matriks  tersebut adalah … 

a. Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah 

had 

b. Adanya syubhat atas perbuatan zina yang dilakukan pelaku zina 

c. Persaksian dua orang saksi yang melihat langsung kejadian  

d. Terbuktinya si pelaku zina dengan adanya kehamilan 

Para saksi adalah laki-laki maupun perempuan yang adil 

7 Menurut ketentuan Islam, seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina 

dikenai hukuman berupa cambuk sebanyak 80 kali apabila si penuduh tidak 

membuktikan tuduhannya. Adapun bukti yang dapat didatangkan oleh si 

penuduh ia terbebas dari hukuman adalah … 

a. Mendatangkan dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan bahwa 

tertuduh berbuat zina 

b. Mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan bahwa 

tertuduh berbuat zina 

c. Membawa bukti rekaman video tertuduh yang menunjukkan bahwa 

tertuduh berbuat zina 

d. Memperlihatkan foto-foto tertuduh yang menunjukkan bahwa tertuduh 

berbuat zina 

e. Memaksa tertuduh untuk mengakui perbuatannya 

8 Perhatikan dalil naqli berikut! 

 
Ayat tersebut merupakan dalil naqli, yang sudah menjadi ketetapan ijma’ 

ulama bahwa hukum minuman keras (khamr) haram. Mengkonsumsi 

minuman keras adalah dosa besar. Kata yang menunjukkan khamr telah 

diharamkan adalah … 

a.   

b.  

c.  

d.  

e.  
9 Pak Munip beberapa kali ini ia sering mengeluh soal penyakit batu 

ginjalnya, yang mengakibatkan ia tidak bisa membuang air kecil. Ia telah 



berkonsultasi dengan dokter. Dokter tersebut mengatakan: “Obatnya adalah 

meminum khamr, karena khamr dapat memecah batu ginjal”. Kemudian Pak 

Munip pun melaksanakan instruksi dokter tersebut dan ternyata hasilnyapun 

sangat memuaskan. Bagaimana hukum bagi Pak Munip? 

a. Halal, karena minuman khamr akan menjadi halal apabila digunakan 

sebagai obat 

b. Haram, karena walaupun ampuh sebagai obat maka khamr tersebut 

adalah penyakit dan akan merusak organ tubuh yang lainnya 

c. Makhruh, karena disamping khamr haram tetapi khamr memiliki 

kemudharatan untuk menyembuhkan penyakit 

d. Mubah, karena tidak ada larangan bagi khamr jika dijadikan obat 

e. Sunnah, karena tidak ada lagi obat-obatan yang ampuh selain meminum 

minuman khamr 

10 Islam sangat menghargai dan melindungi harta benda manusia. Oleh sebab 

itu, diharamkan menguasai harta benda orang lain secara zalim. Seperti 

diharamkan pencurian dan memberinya hukuman berat bagi pelakunya, 

yakni potong tangan. Seseorang dikatakan pencuri dan berhak mendapatkan 

hukuman potong tangan, dengan syarat … 

a. Pelakunya mukalaf, dilakukan secara diam-diam, barang yang dicuri 

mencapai nisab, berada ditempat penyimpanan, milik orang lain, dan 

tidak ada suyubhat kepemilikan 

b. Pelaku mukalaf, dilakukan secara terang-terangan, barang yang dicuri 

adalah barang haram, tidak berada di tempat penyimpanan, milik orang 

tuanya, terdapat syubhat kepemilikan 

c. Pelaku mukalaf, dilakukan dikeramaian, barang yang dicuri tidak 

memiliki nilai jual, berada ditempat penyimpanan, milik orang lain, tidak 

ada syubhat kepemilikan 

d. Pelaku anak kecil, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, barang yang 

dicuri mencapai nisab, berada ditempat penyimpanan, milik orang lain, 

tidak ada syubhat kepemilikan 

e. Pelaku orang stress, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, barang yang 

dicuri mencapai nisab, berada di tempat penyimpanan, milik orang lain, 

tidak ada syubhat kepemilikan 

11 Pencuri dapat dikenai hukuman potong tangan jika ada bukti yang 

menyatakan bahwa ia melakukan pencurian. Maka bukti yang dimaksud 

tersebut adalah … 

a. Kesaksian seorang laki-laki 

b. Kesaksian dua orang laki-laki dan seorang perempuan 

c. Kesaksian dua orang perempuan 

d. Pengakuan pelaku 

e. Petunjuk dari paranormal 



12 Syahir telah menuduh Tono telah mengambil sepeda motornya. Akan tetapi, 

Tono mengingkarinya sehingga Syahir mengajukan permasalahannya ke 

persidangan. Ketika hakim meminta Syahir untuk mendatangkan bukti atas 

tuduhannya, ia tidak mampu mendatangkannya. Sikap berikut yang harus 

dilakukan Tono agar terbebas dari tuduhan adalah … 

a. Meminta Syahir untuk membatalkan tuduhannya 

b. Mengaku bahwa sepeda motor yang dituduhkan adalah miliknya 

c. Melakukan sumpah bahwa tuduhan tidak benar 

d. Meyakinkan hakim bahwa tuduhan Syahir tidak benar 

e. Membayar hakim agar memenangkan perkaranya 

13 Akhir-akhir ini tindak kriminal marak terjadi diberbagai wilayah di 

Indonesia, bahkan kejahatan dilakukan dengan terang-terangan dihadapan 

korban atau dilakukan didepan banyak orang. Pelakunya pun tidak segan-

segan melukai, bahkan membunuh korban. Dalam Islam, tindak kriminal 

seperti itu dinamakan … 

a. Bughat 

b. Hirabah 

c. Sariqah 

d. Qazif 

e. Maqzuf  

14 Perhatikan tabel berikut! 

Mumun hendak pulang 

ke rumah, ia baru saja 

menyelesaikan 

tugasnya di warnet. 

Saat diperjalan ada dua 

orang yang merampas 

tas nya. Dan 

memenggal kepalanya 

hingga akhirnya 

Mumun tewas di 

tempat 

Cintia sedang membeli 

mie di supermarket, 

kebetulan sedang 

promo, jadi banyak 

pembelinya. Saat itu ia 

hendak menuju 

hondanya dan pulang 

ke rumah, namun 

seketika dompet Cintia 

di rampas, namun ia 

sempat teriak dan 

akhirnya dapat 

terselamatkan 

Tiga pelaku tindak 

kejahatan terhadap 

kapal MT. Lee Bo di 

perairan barat pulau 

Aur Malaysia. 

berinisial A, F dan 

DN yang berada di 

Batam, Kepulauan 

Riau berhasil di 

tangkap. Aksi ketiga 

pelaku tersebut 

memiliki peran yang 

berbeda-beda ujar 

Iwan. 

Dari ketiga peristiwa tersebut memiliki pengertian yang sama yakni 

mengambil harta orang lain dengan menggunakan kekerasan atau 

mengancam harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan 

pembunuhan. Maka ketiga peristiwa tersebut masing-masing memiliki 

istilah … 

a. Penyamun, Perampok, dan Perompak 



b. Perampok, Penyamun, dan Perompak 

c. Perompak, Perampok, dan Penyamun 

d. Perompak, Penyamun, dan Perompak 

e. Perompak, Perampok, dan Bugat 

15 Qat’ut tahriq atau disebut dengan Hirabah merupakan tindakan yang akan 

dikenai had, dan diancam hukuman akhirat yang berupa adzab yang dahsyat, 

hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi … 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
16 Jono adalah perampok kelas kakap yang selama ini meresahkan warga, ia 

selalu berhasil lolos dengan  aksi yang dia lakukan. Kali ini ia melakukan 

aksinya lagi sehingga ia telah merampas harta orang lain tetapi tidak sempat 

untuk membunuh orang tersebut. Namun aksinya kini gagal dan ia 

tertangkap oleh polisi maka ia terkena hukum. Didalam Islam hukum 

tersebut ia dapatkan yakni … 

a. Potong tangan dan kaki secara menyilang 

b. Dihukum mati dan kemudia di salib 

c. Dipenjarakan atau diasingkan diluar wilayah 

d. Potong tangan dan dihukum mati 

e. Dilempari batu hingga ia mati 

17 Bugat adalah sekelompok orang muslim yang melakukan pemberontakan 

pemerintah yang sah, dengan cara memisahkan diri, mempunyai kekuatan, 

tidak menaati perintah imam karena memiliki takwil tersendiri atas 

perbuatannya yang termasuk kategori bugat adalah … 

a. Seseorang yang menghina kepala pemerintah 

b. Beberapa orang yang melakukan demo menentang kebijakan pemerintah 

c. Seseorang yang menyebarkan berita bohong mengenai ketidakadilan 

pemerintah  

d. Sekelompok orang yang mencaci maki pemerintah 

e. Sekelompok orang yang menolak membayar zakat 

18 Perhatikan pernyataan berikut! 

Para bughat harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahannya 

dan kembali melaksanakan sebagai warga negara. Maka ada pun proses 

penyadaran tersebut : 



1) Penyadaran bagi mereka harus dimulai dengan  cara yang halus 

2) Jika cara tersebut tidak behasil maka boleh digunakan dengan cara tegas 

3) Jika cara tersebut masih juga belum berhasil, maka digunakan cara yang 

paling tegas 

Penyadaran yang dilakukan pada point 3 adalah … 

a. Mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab 

pemberontakan yang mereka lakukan 

b. Menasehati dan mengajak mereka agar mau menaati Imam yang sah 

c. Memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi 

d. Diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali 

e. Diperangi dengan senjata tajam hingga bertaubat dan kemudian dibunuh 

19 Beberapa pekan ini adanya kabar berita mengenai pengubahan Pancasila 

menjadi trisila atau ekasila, RUU HIP yang di gagas DPR sebelumnya 

mendapat penolakan keras dari sejumlah sekolompok Islam, maka yang 

menjadi dasar alasan MUI menolak RUU HIP tersebut adalah … 

a. Hal tersebut termasuk membangkang pemerintah dengan mengubah 

pancasila yang telah terbukti mengamankan bangsa ini dari perpecahan 

dan pertikaian 

b. Menyalahi pemerintah dengan cara pemberontakan yang halus dengan 

maksud menolak dan tidak mentaati peraturan pemerintah 

c. Karena melanggengkan pancasila hukumnya termasuk fardhu kifayah 

d. Hal tersebut telah mendegedrasi eksistensi pancasila, pencurigaan bahwa 

adanya menyingkirkan peran agama dan membangkitkan paham-paham 

komunis. 

e. Hal tersebut akan membawa dampak perpecahan bangsa negara 

Indonesia sebagaimana pancasila bersifat nyata dan pasti 

20 Sebagaimana kita ketahui bahwasanya khamr terbuat dari anggur yang halal 

di makan. Namun setelah diproses menjadi minuman khamr, mengapa 

anggur yang mulanya halal tersebut dihukumi haram ? 

a. Karena setiap yang memabukan adalah khamr dan setiap khamr adalah 

haram 

b. Karena khamr adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-

buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga kadarnya memabukkan 

c. Karena anggur yang mulanya diolah kemudian airnya menjadi jus dan 

mengalami proses fermentasi alkohol secara tidak sengaja dan lewat 

selama 3 hari hingga menimbulkan busa  

d. Karena khamr adalah minuman yang mengandung alkohol karena 

minuman ini membahayakan dan dapat mendatangkan kemudharatan 

atau keburukan bagi orang yang meminumnya karena khamr 

menimbulkan buih 

e. Karena khamr dapat menimbulkan ketidaksadaran jiwa, memabukkan 

dapat mebahayakan orang-orang yang ada disekitar kita sehingga khamr 

harus dihindari dan di haramkan 
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