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Jawablah soal berikut secara lengkap sesuai pemahamanmu masing-masing! 

1. Pada suatu pagi, Ahmad bangun dari tidur nyenyaknya tepat pukul 04.30. Setelah 

bangun, dia langsung menuju ke kamar mandi. Pertama-tama, dia menggosok gigi, 

membuang hajat, kemudian mengambil air wudhu dan berdoa untuk kemudian 

melaksanakan sholat subuh. Pagi itu memang dingin hingga kantuk kembali hinggap di 

mata Ahmad. Saat rakaat pertama, Ahmad lupa membaca fatihah saking ngantuknya. 

Pada rakaat kedua bahkan ia juga lupa tidak membaca do'a qunut seperti yang diajarkan 

oleh ustadznya. Apa yang seharusnya dilakukan Ahmad? 

2. Sebut saja namanya Jack “Si Tangan Panjang”. Julukan ini disandangnya karena 

memang dia seorang perampok berencana ulung. Bersama komplotannya, dia sudah 

berhasil menggasak bank-bank ternama berskala internasional. Dia sangat mahir 

melakukan pencucian uang hingga hampir seluruh aksi kejahatannya tidak terendus. 

Meski demikian, Jack di masa lalu pernah sempat mendekam di penjara beberapa bulan 

dan menjalani program rehabilitasi di sana termasuk rehabilitasi agama. Akibatnya, 

Jack selalu shalat lima waktu. Ya, aneh bukan!. Pada suatu ketika, Jack bersama 

komplotannya berencana merampok sebuah bank di kota B yang jaraknya  lebih dari 

88,5 km dari markasnya. Di perjalanan, masuklah waktu dhuhur dan sontak Jack 

teringat pelajaran agama di penjara dulu. Dia melaksanakan sholat dhuhur dengan cara 

qoshor untuk kemudian melancarkan aksi kejahatannya! Luar biasa bukan! Coba 

sebutkan syarat qoshor sholat kemudian mana yang tidak sesuai dengan kisah Jack di 

atas? 

3. Pak Tono adalah seorang peternak kambing yang beragama islam. Dalam beternak, Pak 

Tono memilih cara tradisional, yaitu dengan menggembalakannya di padang rumput 

miliknya sendiri, tidak menggunakan pakan konsentrat. Tapi jangan salah, Pak Tono 

justru berpikiran maju karena dengan demikian kambingnya menjadi kambing organik 

yang diternak tanpa campuran bahan kimia. Juga dia jadi tidak mengeluarkan biaya 

untuk pakan sama sekali. Pada tahun 1441 H, dia memiliki kambing 1000 ekor 

kambing. Semua itu miliknya sendiri. Jumlah ini terus bertahan hingga memasuki tahun 

berikutnya yaitu 1442 H. Apakah pak tono wajib zakat dan berapa zakat yang harus 

dikeluarkan pak tono? 

4. Reno dan Lena adalah pasangan muda yang baru saja menikah. Keduanya saling 

mencintai dan telah bersumpah sehidup semati. Usia pernikahan mereka masih 



terbilang muda, 2 bulan. Selama dua bulan itu, mereka berbulan madu ke berbagai 

belahan dunia. Menginjak bulan ke-tiga, masuklah bulan Ramadhan. Mereka berdua 

melaksanakan puasa dengan penuh rasa syukur atas pernikahan mereka. Memasuki 

puasa ke-20, mereka makin semangat beribadah demi berjumpa dengan malam lailatul 

qodar. Namun, dasar pengantin baru. Di siang bolong, pada puasa ke-25, Reno melihat 

istrinya yang amat cantik itu dan tidak dapat menahan diri untuk menciumnya. Apakah 

puasa keduanya lantas menjadi batal? Coba sebutkan hal-hal yang dapat membatalkan 

puasa! 

5. Pada tahun 1819, Sastro hendak melaksanakan ibadah haji. Ia sudah menabung selama 

10 tahun dari hasil berjualan genjer. Berkat usahanya itu akhirnya dia punya cukup uang 

untuk berangkat. Di tahun itu belum ditemukan pesawat terbang. Jadi ia berangkat haji 

menggunakan kapal. Ia bertolak dari Tanjung Perak, Surabaya melintasi selat sunda 

menuju Kolombo untuk kemudian mendarat di Jeddah. Perjalanan itu memakan waktu 

berbulan-bulan. Bagaimana cara Sastro melaksanakan sholat selama berada di kapal 

tersebut? Coba ceritakan! 


