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SUKU DINAS PENDIDIKAN - PROVINSI DKI JAKARTA 

Mata Pelajaran :PENDIDIKAN AGAMA ISLAM   

Program Studi :MIPA/IPS   

Hari / Tanggal :       

Waktu : (120 menit) 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Isikan nomor ujian, nama peserta dan tanggal lahir, Program Studi diisi mata pelajaran, 

kode paket, kelas dan tanda tangan peserta  pada Lembar Jawaban Ujian Komputer 

(LJK), sesuai petunjuk di LJK 

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJK. 

3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 

4. Jumlah Soal sebanyak 40 butir  soal Pilihan Ganda. 

5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 

6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, 

rusak, atau tidak lengkap. 

7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, kamus, tabel matematika atau alat bantu 

hitung lainnya 

8. Periksalah dahulu pekerjaan kamu sebelum diserahkan kepada pengawas Ujian  

 

 

PETUNJUK KHUSUS 

1. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan secara penuh bulatan 

jawaban Anda, dengan menggunakan pensil 2B. 

 

2. Apabila Anda ingin memperbaiki / mengganti jawaban, bersihkan jawaban semula dengan 

karet penghapus hingga bersih, kemudian bulatkan pilihan jawaban yang Anda anggap 

benar 

SELAMAT  BEKERJA 
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1. Lengkapilah  QS. Al-Hujurat  ayat 12 berikut ini ! 

ىَٱىظَّهِِّّ َٰٓأَيَُّهبٱىَِّزيَهَءاَمىُىاٱْجتَِىبُىاَمثِيًشاّمِ َوََلتََجسَُّسىاَوََليَْغتَببَّْعُضُنم...............................يَ 

ِحيمٌِّ ابٌشَّ ﴾٢١﴿بَْعًضبأَيُِحبُّأََحُذُمْمأَوَيأُْميَيَْحَمأَِخيِهَمْيتًبفََنِشْهتُُمىُهَىٱتَّقُىاٱىيََّهِئوَّٱىيََّهتَىَّ  

A.  َّ ٱلظ ىِّإِثْم َّــــدََّبَعَّْإِو  

B. م َّسَّْإِو بَْعَضٱلظ ىِّإَِّ  

C. م َّــــإِو بَْعَضٱلظ ىِّإِثَّْ  
D. ٱلظ ىِّإِثْم َّــــدََّذَاِلكََّبَعَّْإِو َّ  

 E. إِثْم َّذَاِلَكََّّإِو بَْعَضٱلظ هَِّّ  

 

2. Perhatikan QS. Al-Isra‟ ayat 32 berikut ini! 

اوِى اوِيَتَُوٱىزَّ ْىُهَمبُميَِّّفَٱْجِيُذوا ِّٱىزَّ ِحٍذّمِ ئَتََجْيَذٍةَوَلََِّى  ِذيىِٱىيَِّهِئوُنىتُْمتُْؤِمىُىوَِبٱىيَِِّّهَمبَسأْفَتٌفِىــبِِّتَأُْخْزُممِِّْمب 

ىَٱْىُمْؤِمىِيهََِّطبَٰٓئَِفتٌِِّهَىٱْىيَْىِمٱْهَءاِخِشَوْىَيْشَهْذَعزَابَُهَمب َّ﴾١﴿ّمِ

 
Ayat  di atas yang diberi garis bawah mengandung hukum bacaaan ... . 

A. mad thabi‟i, idgham bi ghunnah, ikhfa, ikhfa syafawi, Mad Jaiz munfashil 

B. mad thabi‟i, idgham bila ghunnah, Ikhfa syafawi , ikhfa, Mad wajib mutashil 

C. mad jaiz  munfashil, idgham bi ghunnah, mad wajib muttashil,mad thabi‟i 

D. mad thabi‟i, idgham bi ghunnah, Ikhfa syafawi , ikhfa, mad wajib Mutashil 

E. mad aridl lissukun, idgham mutajanisaini , mad jaiz munfashil, waqaf khalqi 

 

َزْعتُْمِفىَشْىٍءفَِّ .3 ِىىٱْْلَْمِشِمىُنْمفَِئوتَىَ  ُسىىََىأُو  ٱىشَّ ٱىيََّهَىأَِطيعُىا  أَِطيعُىا  ا  َٰٓأَيَُّهبٱىَِّزيَهَءاَمىُىَٰٓ ُشدُّوُهِئىَىٱىيَّهِِّيَ 

وُنىتُْمتُْؤِمىُىَوبِٱىيَِّهَىٱْىيَْىمِِّ ُسىِِلِ ِىَنَخْيٌشَوأَْحَسىُتَأِْويًلِّبَْلََِّوٱىشَّ ﴾٩٥﴿ِخِشرَ   

Pada Q.S al-Nisa ayat 59 di atas yang tidak termasuk makna dari kandungan ayat 

tersebut adalah … 

A. Seseorang diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin negara 

B. Ketika mendapatkan perselisihan maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul 

C. keyakinan terhadap Allah dan hari akhir demikian itu utama dan sebaik-baiknya 

kesudahan 

D. Perintah taat ditujukan kepada orang - orang yang beriman dan yang belum yakin 

E. Perintah taat ditujukan kepada orang - orang yang beriman 
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4. Perhatikan QS. Al- Taubah : 105 dibawah ini! 

 

َذةِِّفَيُىَبِّئُُنمِبَمبُمىتُْمتَْعمَِّ ِيِمٱْىغَْيبَِىٱىشََّه  عَ  فََسيََشىٱىيَُّهعََميَُنْمَىَسُسىىُهُۥَوٱْىُمْؤِمىُىوََىَستَُشدُّووَِئىَى  َوقُِلِْعَميُىا 

 ىُىنَِّ﴿١ٓٔ﴾
 

Ayat  yang diberi garis bawah mengandung hukum bacaaan .... 

 

A. Qolqolah, ikhfa, mad thabii, izhar, mad „aridhlisukun 

B. Izhar, mad thabii, idghom bighunnah, ikhfa, mad iwad 

C. Izhar syafawi, mad thabii, ikhfa, ikhfa syafawi, mad lain 

D. Ikhfa syafawi, mad asli, ikhfa syafawi, ikhfa, mad thabii 

E. Ikhfa syafawi, mad thabii, ikhfa, izhar syafawi, mad „aridhlisukun 

 

5. Dalam interaksi sosial  rasa aman dan saling tolong menolong merupakan dua hal yang 

terpenting, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain,.yang 

tidak termasuk perilaku penghayatan terhadap kandungan QS. Ali Imran  ayat 40-41 

adalah ... . 

 

A. Berlaku lemah lembut 

B. Jangan bersikap keras hati dan kasar  

C. Berikan maaf terhadap orang yang bersalah  

D. Mohonkan ampun kepada Allah ketika hidayahnya belum terbuka 

E. Memaksakan kehendak untuk bermusyawarah agar selesai permasalahannya 

 

6. Lengkapilah QS. Ali Imran ayat 190 di bawah ini !. 

تَِىٱْْلَْسِضَشبَّىَبَمبخَِّ َى  ُجىُىبِِهْمَىيَتَفَنَُّشووَِفىَخْيِقٱىسََّم  ًمبَوقُعُىًداَوَعيَى  زَاَب ِّٱىَِّزيىَيَْزُمُشووَٱىيََّهِقيَ  يَْقتََه 

 .................ِطًلِّ

A. ِِّىََنفَِقىَبَعزَاَبٱىىَّبس  ُسْبَح 

B. ىََنفَِقىَب بَٱىىَّبسِِّقَبعُِِّسْبَح   

C. َِّىَن عَزَابَٱىىَّبسِِِّمىِِّّْبَُعـْىرُبِلَُِّسْبَح   

D. ُِّىَِّـــبِّْـــس َىِّبـِـَحـــْمِذَكِّاَْسـتَـــْغِفـــُشَكِّنَِّـــَح   

E. َِّىَن بهللِّاَْسـتَـــْغِفـــُشَكِّواَتُْىُةِِّاىَْيلَُِّسْبَح   

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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7. Perhatikan QS.Ali Imran ayat 195 di bawah ini!  

ىَٱىيَِّهِيىتَيَُهْمَىَىْىُمىتَفَظًّبَغِييَظٱْىقَِّ ِمْىَحْىِىَنفَٱْعفُعَْىُهْمَىٱْستَْغِفْشىَُهْمَىَشبِوْسهُِّفَبَِمبَسْحَمٍتّمِ ىا  ْيِبِلَوفَضُّ

ِييهَِّْمِفىٱْْلَْمشِِّ     ﴾١١ٔ﴿فَِئرَاَعَزْمتَفَتََىمَّْيعََيىٱىيَِّهِئوَّٱىيََّهيُِحبُّٱْىُمتََىّمِ

     
Allah SWT telah memberikan rahmat kepada manusia sehingga manusia dapat berbuat 

baik kepada sesamanya dan makhluk lainnya, maka dari itu pada ayat di atas Allah 

memberikan konsep bagaimana kita agar menjadi manusia yang baik dan penyayang. Arti 

dari ayat bergaris dibawah dari  adalah ... . 

A. ketika berazam maka segerakan dengan usaha 

B. berlakulah lemah lembut dan selalu bersikap ramah dalam pergaulan dimanapun dan  

kapanpun 

C. ketika kalian telah bertekadbulat  maka bertawal kepada Allah, sesungguhnya Allah     

menyukai orang-orang yang bertekad 

D. saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan di antara manusia dengan 

selalu mendo‟akan agar selalu harmonis 

E. perbedaan dapat membuat jurang pemisah antara satu manusia dengan yang lain, 

maka mohon ampunkan teman yang berbeda 

َّ 
8. Dari Abu Ya‟la yaitu Syaddad Ibnu Aus r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda: 

 “Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintropeksi dirinya dan suka beramal 

untuk kehidupannya  setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu 

mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong”. (H.R. At-

Tibrizi, Hadits Hasan). 

 Yang tidak termasuk dalam perilaku penghayatan pada hadits di atas adalah…. 

 

A. Meluangkan waktu dengan bermuhasabah setelah shalat Tahajjud 

B. Memperbaiki niat hanya untuk Allah dalam setiap perbuatan 

C. Bekerja keras dan ibadah di dunia untuk bekal di akhirat  

D. Mengharapkan dengan kesungguhan usaha dan do‟a 

E. Mengharapkan takdir baik Allah tanpa usaha 
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9. Perhatikan penggalan QS. Luqman ayat 13-14 berikut ini ! 

 

No Terjemahan  Penggalan Ayat  

1 

 

 

Disapih(dipisahkan dari susuan) 

setelah dua tahun 

 

 

ىُِلِْبِىِهَىُهَىيَِعُظهُۥ  a َوإِْرقَبىَيُْقَم 
 
 

2 

 

 

Dan telah berkata Luqman 

kepada anaknya ketika memberi 

pelajaran kepadanya 

 

ْشَمَيُظْيٌمعَِظيمٌِّ بُىَىََّلتُْشِشْمبِٱىيَِّهِئوَّٱىّشِ  b يَ 
 
 

3 

 

 

Wahai anakku janganlah kau 

persekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan 

perbuatan kezhaliman yang besar 

َىْههٍِّ هُۥَوْهىًبَعيَى  ِىَذْيِهَحَمَيتُْهأُمُّ ىَبَِى  وَس  ْيىَبٱِْلِ  c َوَوصَّ
 
 

4 

 

 

Dan kami wasiatkan kepada 

manusia terhadap kedua 

orangtuanya yaitu ibunya yang 

telah mengandungnya dalam 

keadaan kepayahan yang sangat 

berat 

يُهُۥفِىعَبَمْيهِِّ  َوفَِص 
 

e 
 
 

5 Agar bersyukur kepadaku (Allah) 

dan kedua orangtuamu dan 

kepada Allah tempat kembali 

ِىَذْيَنِئىَىَّٱْىَمِصيشُِّ  F أَوِٱْشُنْشِىىَىِىَى 

 

Pasangan terjemahan yang benar pada penggalan ayat tersebut di atas adalah ... . 

A. 1 = b, 2 = c, 3 = a, 4 = e, 5 = d 

B. 1 = c, 2 = a, 3 = d, 4 = e, 5 = b 

C. 1 = a, 2 = c, 3 = e, 4 = b, 5 = d 

D. 1 = d,2 = a, 3 =  b,4 = c, 5 =  e 

E. 1 = e, 2 = d, 3 = c ,4 = b, 5 =  a 
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10. Perhatikan QS. Al- Baqarah ayat 83 dibawah ini! 

 

ِءيلََّ ٓ َقبَِىٓىإِْسَرَٰ
ِلدَْيىِإِْحَساوًاَوإِْذأََخْروَاِميثََٰ ٱلل َهَىبِٱْلَىَٰ ِكيىَِىقُىلُى۟اِللى اِسحَََُّلتَْعبُدُووَإَِّل  َىٱْلَمَسَٰ َمىَٰ َىٱْلَيتََٰ َوِذىٱْلقُْرَبىَٰ

ْعِرُضىنََّ ىُكْمَىأَوتُممُّ قَِليًَلّمِ تََىل ْيتُْمإَِّل  ةَثُم  َكىَٰ ةََوَءاتُى۟اٱلز  لَىَٰ  ﴾٣٨﴿ْسىًاَوأَقِيُمى۟اٱلص 

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah 

serta berbuat baik kepada manusia, terjemahan ayat yang digaris bawahi adalah…. 

 

A. Sembahlah Allah dan berbakti pada orangtua 

B. Janganlah menyembah selain Allah dan berbuat baiklah pada orangtua 

C. Bebuat baiklah pada kerabat dekat, anak yatim dan orang-orang miskin 

D. Berkata baiklah pada manusia dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat 

E. Kemudian kalian berpaling kecuali sedikit dan kalian  orang-orang yang berpaling 

11. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah SWT dan sebagai wujud bahwa 

Allah memiliki sifat-sifat yang mulia dan agung. Hidup bernegara dalam setiap 

peradaban harus memiliki hukum yang dibuat oleh masyarakat/warga negara setempat 

agar terjaga kehidupan dan kelestarian nila-nilai kemanusian yang ada. Sebagai 

perwujudan sifat dari Asmaul Husna  dalam penegakan hukum maka wajib bersifat….  

A. َِّمـــَتِـــْيــــهُِّىِّْا  

B. مُِّــِشِّيِّْــَِّْىناَِّ  

C. ْذِّهُِّـعَـــــىِّْاَِّ  

D. ُمْؤِمهُِّـاَىِّْ  

E. وُِّــيِّْـــاَْىَىمِِّ  

 

12. Orang yang beriman kepada Malaikat tentunya akan selalu berhati-hati dalam 

berperilaku karena ada Malaikat yang selalumendampingi manusia. Pernyataan dibawah 

ini yang tidak menjadi bagian dari tanda-tanda orang yang  beriman kepada Malaikat 

adalah... . 

A. selalu optimis dalam mencari penghidupan 

B. berusaha untuk memperbanyak amal kebajikan  

C. selalu berusaha berbuat baik untuk persiapan setelah mati  

D. lebih mementingkan kehidupan keluarga, tidak untuk orang lain 

E. kesadaran bahwa kehidupan dunia persinggahan menuju kehidupan akhir 

 

13. Bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT., ia akan melakukanperilaku 

mulia. Perilaku berimankepadakepada kitab-kitab Allah SWT dapat ditunjukkanseperti 

berikut ini, yaitu ... . 

A. Beribadah denganapa yang diperintah oleh kitab-kitab terdahulu 

B. Bersikap netral terhadap kitab yang dibawa oleh Rasul-rasul Allah SWT 

C. Memilih dan memilah amalan yang dibawa oleh Rasul-rasul Allah SWT  

D. Mengambil contoh  perilaku daribeberapa Rasul saja yang dapat menginspirasi  

E. Mentauladani risalah para rasul dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari - hari 
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14. Nabi Muhammad SAW. adalah seorang yang dikenal tidak pernah berbohong sejak 

kecil, apapun yang dikatakan beliau selalu dipercaya oleh masyarakat, sehingga beliau 

mendapat gelar “Al Amin”. Di antara hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT 

adalah …. 

A. Mampu meneladani sikap dan perilaku Rasul Allah 

B. Selalu mengkultuskan para Rasul dalam keseharian 

C. Melaksanakan sunnah Rasul ketika ada masalah saja 

D. Melakukan segala hal demi mendapat keridhaan Rasul 

E. Mendahulukan sunnah Rasul dari perkara yang diwajibkan 

 

15. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini! 

(1). Memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani saja 

(2). Memelihara dan menyayangi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT 

(3). Menjalankan  danmeningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT 

(4). Berkata benar, sabar, sopan dan berprilaku baik dengan orang lain 

(5). Berbuat apa saja asal tidak terkategori dosa besar dalam tindakannya 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk perilaku orang beriman kepada para 

rasul Allah SWT. Terdapat pada nomor.... 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (2) dan (5) 

C. (1), (3) dan (4) 

D. (2), (3) dan (4) 

E. (2), (4) dan (5) 

 

16. Hari kiamat juga disebut dengan hari akhir, Kita meyakini  bahwa hari kiamat itu pasti 

terjadi. Banyak sekali ayat Al-quran maupun hadits yang menjelaskan tentang terjadinya 

kiamat. Selain adanya dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits terjadinya hari kiamat 

ditunjang dengan beberapa tiori ilmu pengetahuan. Teori ilmu pengetahuan itu 

memperkuat adanya hari kiamat. diantaranya dikemukakan oleh Sir Jame Jeinz, seorang 

astronom dan Prof. Achmad Baiquini Msc. Ph.D. 

Berikut ini yang bukanteori ilmiah tentang hari akhir adalah ... . 

A. terompet sangkakala akan ditiup, kemudian terjadi getaran yang sangat dahsyat 

sehinggamenimbulkan tabrakan antar galaksi dan planet 

B. bulan itu akan mendekati bumi sedikit demi sedikit hingga terbelah dan jatuh akibat 

rusaknya gaya tarik menarik antar bintang, lalu matahari berbenturan dengan bumi 

atau apa saja yang ada di dekatnya.  

C. habisnya bahan bakar temonuklir yaitu hidrogen dalam matahari. Kalau reaksi nuklir 

makin berkurang, matahari akan menjadi dingin dan bumi akan membeku. 

D. apabila ada planet besar yang berselisihan dengan garis edar bumi dan dalam jarak 

yang dekat, maka gravitasi planet tersebut akan mempengaruhi musnahnya sebagian 

kehidupan di bumi. 

E. para ilmuwan memperkirakan teori efek rumah kaca (Green House Effect), yaitu 

pencemaran udara di bumi akan mengakibatkan bertambah panasnya suhu udara 

dibumi dan menipisnya lapisan ozon membuat sinar matahari dapat langsung tanpa 

hambatan ke bumi 
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17.  Dalam Al Qur‟an banyak ayat yang menjelaskan tentang kehidupan di akhirat, antara 

lain dijelaskan, bahwa surga adalah tempat orang-orang yang berbuat baik, dan neraka 

adalah tempat orang yang berbuat tercela. Pernyataan di bawah ini sikap/perilaku yang 

mencerminkan beriman kepada hari akhir adalah... . 

 

A. tidak sepenuhnya meyakini akan adanya alam barzah 

B. berbuat kebaikan itu ada ukurannya, berbilang, dan ada batasnya 

C. memperbanyak berbuat baik karena kelak akan mendapatkan balasannya 

D. hidup dijalani secara bebas, karena setiap manusia menjadi warga yang merdeka 

E. tidak perlu berbuat baik karena ketika sudah mati selesai sudah kehidupan manusia 

18. Hari akhir merupakan keadaan kehidupan manusia tidak lagi berdimensi waktu.  

Allah SWT. dalam Al Qur‟an menyebutnya dengan istilah abadan/ selama-lamnya. 

Betapa bahagianya jika kita kelak di akhirat masuk surga dan naudzu billah betapa 

merananya jika seseorang masuk neraka.Jika seseorang beriman kepada hari akhir akan 

banyak mendapat hikmah dalam hidupnya. Akan tetapi satu hal yang tidak termasuk 

hikmah beriman kepada hari akhir adalah ... . 

A. menunggu saat kematian dengan semangat 

B. mendorong untuk meningkatkan amal saleh 

C. meyakini adanya bentuk keadilan yang hakiki 

D. bertindak penuh hati-hati dan tanggung jawab 

E. selalu berpandangan optimis dalam kehidupan 

 

19. Ikhtiar harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh agar tercapai apa yang dicita-citakan. 

Allah SWT akan memberi balasan kepada manusia sesuai dengan yang diikhtiarkan. 

Yang bukan merupakan hikmah beriman kepada qadha‟ dan qadar adalah .... 

A. Adanya keyakinan bahwa segala yang terjadi tidak terlepas dari ketentuan Allah 

B. bertawakkal kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh 

C. manusia harus berikhtiar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat 

D. ikhtiar tidak berarti, karena manusia harus pasrah dengan ketentuan Allah 

E. tumbuhnya kesadaran, bahwa ketentuan Allah ada yang bisa dirubah ada yang tidak 

 

20. Fulanah  adalah seorang gadis remaja yang sejak kecil oleh orang tuaya diperlakukan 

seperti anak laki-laki karena pada saat itu mereka sangat berharap memiliki anak laki-

laki, akibatnya Fulanah menjadi seorang gadis tomboy dan mengalami keresahan yang 

luar biasa, apalagi saat ini sedang ramai diberitakan tentang LGBT; dan dia tertarik dan 

ingin menjadi seorang lesbian. 

Dari ilustrasi tersebut di atas, yang harus dilakukan oleh Fulanah  adalah ... . 

A. menerima takdir Allah untuk tetap bersikap dan berprilaku sebagai seorang muslimah 

B. melakukan trans gender karena manusia dapat merubah takdir dan nasibnya sendiri. 

C. menyalahkan Allah SWT karena menciptakan dia sebagai seorang perempuan, 

D. menyalahkan kedua orang tuanya karena perlakuan mereka pada masa kecil 

E. tetap menjadi tomboy dan bergaul dengan laki-laki dan perempuan  
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21. Kita harus selalu bahagia ketika ada yang memberikan saran kepada kita. Ibarat cermin 

kita ingin selalu tampak rapi di depan cermin. Jika ada yang berantakan tanpa segan kita 

membetulkannya.Begitulah orang yang selalu senang menerima kritikan,saran atau 

nasehat dari orang lain. Ia akan berterima kasih, bukannya marah atau kesal. 

Dari cerita di atas yang tidak termasuk hikmah saling menasehati adalah ... . 

A. setiap orang mendambakan kebahagiaan 

B. menjaga perilaku kita dari hal-hal yang negatif 

C. agar kita tahu kekurangan kita dan segera memperbaiki 

D. merasa harga diri rendah bila menerima saran dan kritikan dari orang lan 

E. saling mengingatkan dengan mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah 

 

22. Dalam QS. Al-Ahzab : 59 telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada 

para wanita yang berimn agar mengenakan pakaian yang dapat menutupi seluruh 

auratnya. Oleh karena itu manfa‟at pakaian selain identitas seorang mukmin, juga 

hendaknya terhindar dari segala gangguan yang tidak diinginkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan penjelasan tersebut yang tidak termasuk contoh adab dalam 

berpakaian, adalah ... . 

A. baik, bersih dan suci 

B.   rapih, indah dan sopan 

C.   tidak diharamkan memakainya 

D.   tidak berlebihan dalam memakainya 

E.   memupuk tali silaturahmi dan kekeluargaan 

 

23. Jujur dalam perkataan (lisan), yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang 

disampaikan. Barangsiapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan 

berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kutipan dari perkataan Imam Ghazali . 

adakalanya realita yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dengan mudah seseorang 

berbohong atau mendiamkan orang yang berbohong, contoh terdekat seseorang jika 

Telepon atau handphonenya berbunyi lalu melihat nomor seseorang yang tidak 

disukainya (ada masalah dengannya) maka diberikan HP ke orang lain agar menjawab 

dia tidak ada di rumah atau alasan lainnya, dari hal yang terkecil inilah dimulai kebiasaan 

tidak jujur,dari cerita di atas yang tidak termasuk manfaat jika bersikap bersikap jujur 

adalah… . 

A. Kejujuran mendatangkan rasa percaya diri 

B. Kejujuran mendatangkan ketenangan kedamaian 

C. Kejujuran memberikan solusi pemecahan masalah yang dihadapi 

D. Menghindarkan seseorang dari tuduhan-tuduhan yang merugikan 

E. Menghindari agar tidak pernah masalah itu datang dengan tidak bertemu 

 

24. Pada zaman sekarang ini, kedua orang tua peserta didik banyak yang bekerja, peserta 

didik sepenuhnya diserahkan ke sekolah untuk menimba ilmu  dan mendapatkan 

pelayanan pendidikan dengan baik. Akhirnya boleh dikatakan fungsi guru menjadi orang 
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tua ke dua bagi peserta didik tersebut. Peserta didik dapat membedakan fungsi antara 

orang tua dan guru, padahal fungsi keduanya hampirsama. Di bawah ini yang tidak 

termasuk penekanan fungsi guru adalah… . 

A. mendidik dan mengajari    

B. membina kepribadian diri  

C. mendidik sehingga ia mandiri   

D. memberi makan dan fasilitas  

 E. menjadi tempat bertukar informasi 

 

11. Dalam Surat Luqman ayat 14 Allah mewasiatkan kepada manusia yang telah dikandung 

oleh ibunya selama 9 bulan dalam keadaan payah yang bertambah-tambah dan 

menyusuinya selama 2 tahun. 

 

Wasiat tersebut berupa perintah agar ... . 

A. menjadi orang yang beriman 

B. memuliakan ibu daripada ayah. 

C. menjadi orang yang senantiasa memuliakan ibu  

D. menjadi orang yang senantiasa mendirikan  shalat 

E. menjadi orang yang  senantiasa bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua 

 

25. Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. belum pernah diadakan  pada masa Nabi 

Muhammad saw. masih hidup. Hal tersebut ada setelah Salahuddin Al Ayubi 

memperhatikan semangat juang para pemuda mulai melemah. Untuk memotivasi agar 

semangat juang dan berjihad para pemuda Muslim bangkit, Salahuddin al Ayubi 

mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw.agar para pemuda dapat 

memperhatikan bagaimana gigih dan semangatnya Rasul dalam berjuang dan 

berdakwah.Bolehnya melaksanakan peringatan Maulid Nabi berdasarkan ... . 

A. Al Qur‟an 

B. Hadits Ahad 

C. Hadits Shahih 

D. Haits Dhaif 

E. Ijtihad 
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26. Dalam sebuah kisah,  Rasulullah  "rela" mencium tangan Sa'ad bin Mu'adz Al-Anshari 

yang melepuh lagi kasar, karena tangannya telah digunakan untuk  mengolah tanah 

dengan cangkul itu guna mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggungannya. Kisah 

ini menunjukkan betapa penghargaan Rasulullah terhadap .... 

A. kerja keras dan tanggung jawabnya 

B. kerja mandiri dan usaha dunianya 

C. kebaikan pada keluarganya 

D. ketaatan pada dalam kesehariannya 

E. ketokohan Sa'ad bin Mu'adz Al-Anshari 

 

27. Jual beli menurut syari‟at Islam ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki 

benda tersebut selamanya. Adapun asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam adalah ... . 

A. penjual pembeli; uang dan barang ; ijab qabul 

B. halal dan suci, atas kehendak sendiri, bermanfaat 

C. keadaan barang dapat diserah terimakan, berakal sehat, baligh 

D. saling ridha, barang yang dijual halal, tidak ada unsur penipuan 

E. saling ridha, barang yang dijual halal keadaan barang dapat diserah terimakan  

 

28. Pak Danar  memiliki perusahaan batik yang sudah terkenal di Jawa Tengah dan 

omsetnya sangat tinggi, pegawainya baik yang laki-laki maupun  perempuan berjumlah 

sekitar 250 orang. Karena ingin mengembangkan usahanya, maka pak Danar  bekerja 

sama dengan toko-toko ataupun mal-mal  untuk ikut menjual batiknya dengan 

keuntungan menurut perjanjian yang disepakati. Yang dilakukan oleh pak Danar tersebut 

adalah contoh kerja sama ekonomi dalam Islam yaitu ... . 

A. Musaqah  

B. Muzara‟ah  

C. Mudharabah  

D. Mukhabarah 

E. Syirkah Inan 

 

29. Terkadang kita takut menghadapi kematian karena kematian akan memisahkan kita 

dengan orang-orang dan sesuatu yang kita cintai. Orang tua, suami/ istri, anak-anak, 

saudara-saudara, ataupun  harta kita.  Akan tetapi bila diantara sanak keluarga kita ada 

yang meninggal dunia maka kewajiban  pertama sebagai muslim adalah ... . 

A. mengkafankan 

B. menguburkan 

C. menyalatkan 

D. memandikan 

E. mentahlilkan  
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30. Ketika sampai waktu yang ditetapkan, Allah SWT.akan memerintahkan Izrail untuk 

mengeluarkan ruh dari jasadseseorang. Itulah saat kematian. Allah SWT. menyimpan ruh 

di alam barzakh, dan jasad akan hancur dikuburkan di dalam tanah.Namun sebelum 

jenasah dikuburkan, haruslah dikafankan lalu dishalatkan.Adapun tatacara 

mengkafankan jenazah perempuan adalah ... . 

A. menggunakan kain kafan yang tipis (tembus pandang), agar mudah diatur 

B. menggunakan kain kafan yang mahal, menulisi ayat Al-quran atau Asma‟ul  

A‟dhom 

C. Dua lembar kain panjang yang cukup untuk membungkus seluruh tubuhnya., kain  

pembalut tubuh dari pusar sampai lututnya Baju kurung,  

D. Bentangkan tiga lebar kain kafan yang sudah dipotong sesuai denga ukuran yang 

dibutuhkan dengan cara disusun, kain yang paling lebar diletakkan dipaling bawah. 

E. Bentangkan dua lembar kain kafan yang sudah di potong sesuai dengan ukuran yang 

di butuhkan.kemudian letakkan pula kain sarung di atasnya, di bagian bawah (tempat 

di mana badan antara pusar dan kedua lutut di  rebahkan), baju kurung dan kerudung ( 

penutup kepala dengan bentuk khusus ) 

31. Dengan melakukan pernikahan berarti kita telah menggabungkan dua keluarga. Semakin 

banyak keluarga yang digabungkan maka semakin banyak pula rasa cinta dan kasih-

sayang yang diberikan dan didapatkannya. Berkaitan dengan itu rukun nikah merupakan 

ketentuan dalam pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan itu menjadi syah. 

Berikut ini yang tidak termasuk rukun dalam suatu perrnikahan, adalah ... . 

A. Ada calon suami dan istri 

B. shighat (Ijab Qabul) 

C. dua orang saksi 

D. penghulu  

E. Wali 

 

32. Seorang suami yang berstatus PNS,  ingin menikah lagi dengan wanita lain. Sebab  istri 

pertamanya terlalu  sibuk dengan karirnya. Menurut UU Pernikahan  nomor 1 tahun 

1974 seorang suami yang berstatus PNS ingin berpoligami, maka ia ... . 

A. harus mendapat persetujuan dan  izin dari isteri pertama 

B. tidak perlu mendapat ijin dari isteri pertama 

C. tidak perlu melaporkan kepada pimpinan di kantornya 

D. harus mendapat persetujuan dari ketua RT dan RW 

E. harus membayar  uang pengganti ( iwad ) kepada isteri pertama 
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33. Seorang istri yang baru ditinggal wafat oleh suaminya tidak boleh langsung menerima 

pinangan dari laki-laki lain. Ia harus menunggu beberapa waktu sesuai dengan 

ketentuan ajaran Islam atau menjalani masa iddah. Masa iddah bagi seorang istri yang 

ditinggal wafat suaminya adalah ... . 

A. tiga bulan 

B. tiga kali suci 

C. tiga kali haid 

D. sampai melahirkan 

E. empat bulan sepuluh hari 

 

34. Tidak semua ahli waris akan memperoleh harta warisan, Hal ini dikarenakan ada ahli 

waris yang terhalang oleh ahli waris yang lain secara nasab yang lebih dekat dengan 

orang yang akan menerima warisan.Seperti halnya jika ada anak, maka cucu terhalang 

oleh keberadaan anak. Andaikan anak itu perempuan dan tunggal maka ia akan 

memperoleh bagian warisan sebanyak .... bagian dari harta warisan. 

A. 1/4 

B. 1/3 

C. 1/2 

D. 1/6 

E. 1/8 

 

35. Pak Ahmad  wafat, meninggalkan 1 orang isteri , 1 anal laki-laki dan 2 orang anak 

perempuan, serta  satu orang cucu perempuan. Pak Ahmad memiliki utang Rp. 

650.000,00 wasiat sebesar Rp. 850.000,00 dan biaya pemakaman sebesar Rp. 

1.800.000,00  Harta warisan yang ditinggalkan sebesar Rp.67.700.000.00( Enam 

puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah ) maka bagian yang diperoleh anak laki-

lakinya adalah ... . 

A. Rp. 8.000.000,00 

B. Rp. 10.000.000,00 

C. Rp. 14.000.000,00 

D. Rp. 28.000.000,00 

E. Rp. 54.000.000,00 
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36. Waris secara umum berarti pemindahan harta dari pihak yang sudah meninggal 

kepada orang lain yang merupakan  ahli warisnya. Dalam Islam masalah waris diatur 

dalam Fiqh. Perhatikanlah pernyataan di bawah ini :  

1. Menjaga hak-hak manusia yang telah Allah tetapkan  

2. Dapat membuat suasana kekeluargaan tambah terasa kuat 

3. Semua keturunannya dapat menerima warisan dari yang wafat 

4. Tidak ada orang yang merasa paling  berhak atas harta warisan 

5. Agar tidak ada perselisihan mengenai harta yang telah ditinggalkan oleh yang 

wafat 

  Dari pernyataan di atas, yang termasuk hikmah pembagian waris adalah .... 

A. 1,2,3, dan 4 

B. 1,3,4, dan 5 

C. 1,2,4  dan 5 

D. 2,3,4, dan 5 

E. 1,2,3  dan 5 

 

37. Obyek dakwah Rasulullah saw. pada awal kenabian adalah masyarakat Arab jahiliyah 

yang menyimpang dari ajaran tauhid. Rasulallah saw. mengerti benar bagaimana 

kondisi masyarakat Arab yang bergelimang dengan praktik maksiat dan 

kemungkaran,untuk itu diperlukan beberapa stategi agar dakwah Islam berhasil. 

Perhatikan pernyataan –pernyataan di bawah ini : 

1. dakwah secara terang-terangan 

2. membangun ukhuwah Islamiyah  

3. dakwah secara sembunyi-sembunyi  

4. meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat 

5. menjalin persahabatan dengan pihak lain yang non muslim 

                   Dari pernyataan di atas, yang termasuk strategi dakwah Rasul di Mekah adalah ... . 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 3 dan 4 

E. 4 dan 5 

 

38. Kehadiran Nabi Muhammad SAW. di Madinah dan kaum Muhajirin mendapat 

sambutan hangat dari penduduk Madinah. Mereka memperlakukan Nabi dan kaum 

Muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan di 

bawah ini : 

1. dakwah secara terang-terangan 

2. membangun ukhuwah Islamiyah  

3. dakwah secara sembunyi-sembunyi  

4. meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat 

5. mengajarkan pendidikan politik,ekonomi dan sosial 

Dari pernyataan di atas, yang termasuk strategi dakwah Rasul di Madinah adalah ... . 

A. 1,2 dan 3 

B. 2,4 dan 5 

C. 2,3 dan 4 

D. 2,3 dan 5 

E. 3,4 dan 5 
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39. Perhatikan tabelTokoh-tokoh Pembaharuan Dunia Islam  di bawah ini! 

 

NO NAMA TOKOH KARYANYA 

1. Al Ghazali A. Ihya‟ “ulumuddin 

2. Ibnu Rusyd B. ArRayu Ahlul Al Madinah wa Al Fadhilah 

3. Ibnu Sina C. Al Qanun fi At Tib 

4. Al Farabi D. Bidayatul Mujtahid 

 

       Dari tabel di atas yang merupakan pasangan antara tokoh dan karyanya yang sesuai  

adalah ... . 

  A.  1  dengan B dan 2 dengan  A 

 B.  2  dengan D dan 3 dengan  B 

 C.  1  dengan A dan 3 dengan  C 

 D.  4  dengan A dan 3 dengan  C 

 E.  3  dengan   C  -dan   4 dengan A 

 

40. Pada abad ke-7 M, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari  bangsa 

Arab, India dan Persia ,mereka  telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di 

Indonesia..Konsekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubunganantara masyarakat 

Indonesia dengan para pedagang Islam.Hal ini merupakan salahsatu cara/ strategi 

dakwah Islam di Indonesia. Di bawah ini yang tidak termasukstrategi dakwah Islam di 

Indonesia adalah ... .  

A. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalig    

yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok 

pesantren. Dan di dalam pesantren itulah tempat pemuda-pemudi menuntut ilmu 

yang berhubungan dengan agama Islam 

B. Perkembangan Islam dapat melalui seni budaya, seperti bangunan (masjid), seni 

pahat, seni tari,seni musik, dan seni sastra. Cara seperti ini banyak dijumpai di 

Jogjakarta, Solo, Cirebon. Seni budaya Islam dibuat dengan cara mengakrabkan 

budaya daerah setempat dengan ajaran Islam  

C. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang 

peranan penting dalam proses Islamisasi. Jika raja sebuah kerajaan memeluk 

agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong - bondong memeluk agama 

Islam 

D. Sebagian dari para pedagang menikah dengan wanita Indonesia. Terutama putri 

raja atau bangsawan. Karena pernikahan itulah, maka banyak keluarga raja atau 

bangsawan masuk Islam. Kemudian diikuti oleh rakyatnya.  

E. Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri terdapat juru-juru dakwah yang 

menyebarkan Islam di lingkungannya, antara lain : Dato'ri Bandang menyebarkan 

agama Islam di Gowa dan Sunan Gunung Jati di Gresik 
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat !  

1.     Perhatikanlah QS. Al Hujurat ayat 12 di bawah ini ! 

 

Jelaskanlah empat macam hal yang terkandung dalam QS. Al Hujurat ayat 12, di atas ! 

1. Jelaskanlah 5 macam  fase - fase Hari Kiamat  ! 

2.  a. Bagaimanakah cara menghormati orang tua ( dua macam) ! 

              b. Jelaskanlah hikmah berbakti kepada orang tua (empat macam) ! 

3. Seorang istri  wafat meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 144.000.000,00. Ahli 

waris terdiri atas suami, ibu dari istri ,nenek dari suami dan dua anak laki-laki. Dan           

satu anak perempuan Hitunglah berapa bagian masing-masing ahliwaris ! 

4. Jelaskanlah 5 macam syarat-syarat berpakaian bagi muslimah sesuai syariat Islam ! 

 

 

 

********* 

 

 

 

 

 

 


