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DOKUMEN NEGARA                                                                                SANGAT 

RAHASIA 
 
 

 
 

 

PREDIKSI 3 

UJIAN SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS 

KOMPUTER DAN SMARTPHONE 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

LEMBAR 

SOAL 
 

 

Mata Uji                        : Pendidikan  Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kode Soal                      : K-13 / P-3 

Satuan Pendidikan          : SMA/SMK 

Jurusan/Program            : Semua Program 

Hari/Tanggal                  :  

Waktu                            : 07.30 – 09.30 (120 menit) 
 

 

KERJAKAN SOAL 
BERIKUT 

 

1. Perhatikanlah kutipan Q.S. al-Hujurat/49: 12 

 

 

 

Kalimat yang benar untuk melengkapi titik-titik pada ayat tersebut... . 

 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 
 

E. 
 

 

2. Perhatikanlah Q.S. an-Nur/24: 2 
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Kalimat yang bergaris bawah pada ayat tersebut terdapat hukum bacaan... . 

A. Mad thabi’i, idgham bi ghunnah, idhar halqi 

B. Mad thabi’i, idgham bi ghunnah, idhar syafawi  

C. Mad thabi’i, idgham bila ghunnah, idhar halqi 

D. Mad thabi’i, idgham bila ghunnah, idhar syafawi 

E. Mad wajib muttasil, idgham bila ghunnah, idhar halqi 

 

3. Perhatikanlah Q.S. at-Taubah /9: 105 di bawah ini!  
 

 

 

 

 

 

Arti dari bagian ayat yang bergaris bawah adalah... . 

 

A. lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan 

B. jika Allah SWT. menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja) 

C. dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata 

D. bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu 

E. tetapi Allah SWT. hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya 

kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan 

 

4. Perhatikan tabel dibawah ini  : 

No  lafal Arti 

1 
 

dan kami menjaganya 

2 
 

dan jalan yang terang 

3 
 

diantara kita 

4 
 

dari kitab-kitab 

5 
 

yang diberikan kepadamu 

  

   Pasangan lafal dan arti yang benar dari tabel tersebut... . 

A. 1, 3 dan 5 

B. 2, 4 dan 5 

C. 1, 3 dan 4 

D. 3, 4 dan 5 

E. 2, 3 dan 4 

 

5. Perhatikan ayat berikut ini ! 
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Kandungan dari Q.S. Yunus/10: 40 tersebut … . 

A. kebebasan untuk memilih agama dan keyakinan masing-masing individu  

B. perintah beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas, khusyu dan khudu’  

C. setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat 

D. orang tua akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah 

E. ada dua golongan umat Nabi Muhammad dalam menerima al-Quran 
 

6.   Perhatikan Q.S. Ali Imran/3: 190 berikut ini ! 

 

 

 

 

 

Makna ayat yang bergaris bawah adalah ....  

A.  Orang berakal akan semakin bertaqwa dengan memperhatikan segala ciptaan-Nya  

B.  Orang berakal akan selalu menggunakan pikirannya untuk menandingi ciptaan Allah SWT  

C.  Orang yang pintar akan selalu menggunakan akalnya untuk meraih kesuksesan duniawi  

D. Orang yang kreatif memiliki peluang yang lebih besar dalam menemukan solusi  

E.  Orang yang cerdas dijamin oleh Allah SWT akan bahagia dunia dan akhiratnya  

 

7. Perhatikan Perhatikan Q.S. Ali Imran/3: 191 berikut ini  

 

 

 

 

 

 

 

            

 Kandungan Q.S. Ali Imran/3: 191 menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu… . 

A. berdzikir, berdoa, bermunajat dan memuji Allah 

B. berfikir, belajar, berjuang, dan mensucikan Allah 

C. berbuat baik, beribadah, dan berdzikir kepada Allah 

D. berfikir, berdzikir, berdoa dan mensucikan Allah 

E. berdiri, duduk, berbaring, dan bertasbih kepada Allah 

 

8. Perhatikan Q.S. Luqman/31 : 13 berikut ini! 

  

 

 

 

 

 

Hukum bacaan bergaris bawah pada Q.S. Luqman/31 : 13 tersebut... . 

 

A. mad thabi’i, Idzhar, qolqolah dan idzghom bi ghunnah 

B. mad thabi’i, qolqolah sughra, mad silah qasirah,  

C. mad thabi’i, qolqolah sughra, mad silah qasirah, mad arid lissukun 
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D. mad wajib, idzhar qomariyah dan idzghom bila ghunnah 

E. idzhar qomariyah, Ikhfa’ haqiqi dan  idzghom bi ghunnah 

 

9. Perhatikan QS. Al-Baqarah/2 : 83 berikut! 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini yang bukan merupakan perilaku baik atau ihsan sebagaimana pada ayat di atas 

adalah ….  

A.  larangan untuk menyekutukan Allah SWT dengan makhluk lain  

B.  saling mengingatkan dan tolong menolong dalam takwa dan kebaikan  

C.  perintah berbuat baik kepada kedua orang tua atau ibu dan bapak  

D.  berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin  

E.  perintah untuk selalu mendirikan shalat dan menunaikan zakat  

10. Perhatikan Q.S. Luqman/31 : 13 berikut ini: 

 

 

 

Contoh penerapan perilaku yang tepat dari ayat tersebut sebagai berikut, kecuali… . 
 

A. meyakini dan percaya yang menyembuhkan sakit kepala adalah dokter 

B. meyakini dan percaya bahwa allah swt adalah tuhan yang esa 

C. meyakini dan percaya bahwa raqib dan atid mencatat amal manusia 

D. meyakini dan percaya bahwa dunia akan berakhir dan rusak dengan isinya 

E. meyakini dan percaya bahwa ridho allah tergantung pada ridho orang tua 

 

11. Amin adalah pelajar yang rajin puasa Senin dan Kamis. Ketika berpuasa sunnah tersebut ia 

merasa kehausan. Setibanya di rumah ia melihat banyak minuman nikmat dan dingin di kulkas. 

Namun ia tetap melanjutkan puasa sunnah tersebut. Hal ini dia lakukan karena merasa dicatat 

oleh malaikat. 

 Perilaku Andi tersebut mencerminkan iman kepada malaikat… .       

A. Munkar dan Nakir 

B. Malik dan Ridwan 

C. Isrofil dan Izroil 

D. Jibril dan Mikail 

E. Roqib dan Atid 

12.  Kitab-kitab Allah SWT merupakan pedoman hidup manusia, sejalan dengan hal itu, hendaknya 

perilaku manusia didasarkan melalui bimbingan serta petunjuk dari kitab tersebut.  

Perilaku yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah … .  

A.  mempelajari dengan sungguh-sungguh  

B.  memuliakan Al Quran dengan menyimpannya  

C.  berperan aktif dengan kegiatan positif  

D.  rajin shalat berjama’ah dan aktifitas keagamaan  

E.   menjadi pribadi yang tangguh dan penyabar 
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13. Rahma dan Suci warga Indonesia yang belajar di Australia. Di sekolah mereka diajarkan 

beberapa agama dan kitab suci. Sebagai muslimah mereka selalu berpegang teguh kepada kitab 

sucinya.  

Berikut ini bukan perilaku mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah SWT… .  

A.  mengamalkan isi kandungan semuanya 

B.  menjadikan kitab Allah SWTsebagai pedoman hidup 

C.  meyakini bahwa kitab Hari akhir datang dari-Nya 

D.  mengamalkan kitab Hari akhir dalam kehidupan sehari-hari 

E.  membenarkan seluruh isi kitab-kitab Allah SWT 
 

14. Kisah tentang peletakan Hajar Aswad yang dilakukan oleh kaum Quraisy, mereka berselisih 

paham tentang siapa yang paling berhak untuk meletakkannya. Kemudian Rasulullah SAW 

meletakkan Hajar Aswad di atas kain dan para pemimpin mereka memegang ujung kain itu dan 

diangkat bersama-sama. 

 

 

 Berdasarkan kisah tersebut, yang bukan hikmah beriman kepada rasul-rasul Allah adalah …. 

A. terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik  

B. terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya 

C. menunjukkan sikap percaya diri 

D. memiliki teladan dalam hidupnya 

E. makin sempurna imannya. 

 

15. Al-Qur’an banyak memberi kabar tentang kehidupan akhirat, di antaranya kelak ketika manusia 

dibangkitkan dari alam barzah (yaumul ba’ats) kondisi mereka beraneka ragam sesuai dengan 

amalnya. Orang yang beriman kepada hari akhir akan mempersiapkan diri untuk meghadapi 

peristiwa tersebut.  

Berikut ini perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir adalah ....  

A. memperbanyak berbuat baik karena kelak akan mendapatkan balasannya  

B. meneladani Rasululullah SAW. sebagai panutan dan uswatun hasanah  

C. menjaga perilaku tercela karena selalu diawasi oleh kedua malaikat  

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

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

 

16. Perhatikan wacana berikut ini : 

(1) Akhsan hanya mengharap pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan 

(2) Fuad selalu mendorong anaknya untuk senantiasa beriman dan beramal sholeh 

(3) Jono meyakini bahwa segala sesuatu amal perbuatan manusia tidak akan 

dipertanggungjawabkan 

(4) Kita selalu meyakini bahwa Allah maha kuasa dan maha adil 

(5) Kita akan bekerja tidak bersikap tawakal dan ambisi 
 

Dari pernyataan tersebut, mana yang bukan tanda-tanda beriman kepada hari akhir ? 

A. 1, 2 dan 3 

B. 1, 3 dan 5 

C. 3, 2 dan 5 

D. 2, 3 dan 5 

E. 5, 1 dan 4 
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17. Bapak Suntoko tidak selalu usahanya berhasil dengan sukses, pernah menemui kegagalan dalam 

usahanya, namun yang perlu dicatat bahwa dia tidak pernah menyalahkan takdir Allah SWT  

Pernyataan berikut ini yang mencerminkan sikap menerima takdir Allah adalah… . 

 

A. Danu selalu memberi uang kepada setiap pengemis yang ditemuinya dijalan 

B. Budi tidak mau berusaha, ia selalu pasrah menerima takdir Allah SWT 

C. Arya malas belajar sebelum ujian, ia yakin akan mendapat jawaban dari teman-temannya. 

D. Jono selalu sabar jika gagal mendapat nilai baik, meskipun sudah bekerja lebih giat 

E. seorang pedagang selalu kerja keras untuk mendapat untung karena ia yakin hanya dengan 

usahanya ia memperoleh keuntungan. 

 

18. Bencana alam yang sering terjadi mengarah pada ciri-ciri terjadinya kiamat maka kita harus 

selalu berusaha meningkatkan keimanan kita terhadap hari akhir. 

 Berdasarkan pernyataan tersebut, hikmah beriman kepada hari akhir adalah… . 

 

A. membiasakan diri untuk selalu beprilaku terpuji 

B. menumbuhkan semangat kerja yang tinggi 

C. semangat dalam melakukan pekerjaan 

D. urusan duniawi sebagai syarat kebahagiaan 

E. optimis masuk surga dengan mudah 

 

19. Celana jeans yang ekstra ketat dan robek, jaket kulit serta kaos lusuh yang dikenakan merupakan 

gaya berpakaian beberapa remaja Indonesia akhir-akhir ini.  

Dampak yang dapat ditimbulkan dari gaya berpakaian di atas adalah ….  

A. mencerminkan harga diri manusia  

B. menurunkan kelas sosial manusia  

C. menurunnya daya berpikir kritis manusia  

D. menjadi simbol status manusia  

E. menjadi petunjuk identitas manusia 

 

20. Ahmad dan Faqih adalah dua orang yang bersahabat sejak kecil. Suatu ketika Ahmad melakukan 

kesalahan, ia berbuat salah kepada Faqih dengan cara berkata dusta padanya. Faqih kemudian 

mengingatkannya agar senantiasa tidak berkata dusta. Diantara  manfaat yang didapat dari sifat 

kejujuran Ahmad dan Faqih adalah… . 

A. mengingatkan diri kita untuk senantiasa konsisten 

B. memperkuat keimanan kepada Allah SWT 

C. memberikan peringatan antar sesama 

D. memperkuat tali silaturrahim anta sesama 

E. terbentuknya prilaku jujur antar sesama 

 

21. Qonita adalah seorang yang rajin menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren yang tidak jauh dari 

tempat tinggalnya. Walaupun teman-temanya memperoloknya, tapi ia tidak mempedulikannya. 

Baginya menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu kewajiban yang harus 

dilakukan.Ia tidak putus asa mengajak teman-tamanya untuk menuntuk ilmu walaupun terkadang 

dicacimaki oleh teman-temanya.Sifat syaja’ahyang yang dilakukan Qonita mempunyai makna…. 

 

A. berperilaku optimis dan santun dalam kehidupan 

B. berperilaku membela kebenaran dalam keadaan apapun 
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C. meningkatkan keimanan dalam beribadah 

D. menjalankan rukun Islam yang kelima 

E. melaksanakan amar makruf nahi munkar 

 

22. Perhatikanlah pernyataan berikut ini! 

1) Selalu tampil  penuh percaya diri 

2) Yakin akan kemampuan yang dimiliki 

3) Bersabar dalam menghadapi musibah dan kegagalan 

4) Mengakui kelemahan dan kekurangan diri sendiri 

5) Selalu giat belajar dan berlatih  

Dari pernyataan tersebut, yang termasuk perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab adalah…  

 

A.  1, 2, 3 dan 5 

B.  1, 3, 4 dan 5 

C.  1, 2, 4 dan 5 

D.  1, 2, 3 dan 4 

E.  1, 2, 4 dan 5 

 

23. Anita setiap hari membawa barang dagangan ke dalam kelas untuk dijual kepada teman-

temannya, ada yang simpati ada pula  yang antipati. Ketua kelasnya meminta agar Anita tidak 

berjualan di kelas karena melanggar aturan sekolah, tetapi Anita tetap berjualan.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa ....  

A.  ketua kelas sangat berwibawa  

B.  Anita tipe siswa pekerja keras  

C.  teman satu kelasnya kurang perhatian  

D.  adanya dukungan untuk tetap berjualan  

E.  sikap Anita kurang bertanggung jawab 

 

24. Sejak  dulu   dalam dunia pendidikan   sudah   ada  Ujian  Nasonal.  Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana kualitas pendidikan di negeri ini.   Ironisnya,  setiap   kegiatan ujian nasional 

berlangsung terjadi perilaku  negatif, sepertibocornya soal,  saling menyontek,  dantipu daya. 

Perilaku yang menyebabkan  permasalahan tersebut adalah....  

 
A.  sikap kerja keras dan bertanggung jawab dalam ujian 

B.  kerjasama yang baik antara penyusun  soal dan percetakan 
C.  kerjasama yang baik antara percetakan dan kurir pengantar soal 
D.  semangat kerja keras dan sikap tanggung jawab dikalangan  siswa rendah 
E.  kerjasama yang baik antara penyusun  soal, percetakan dan penjual kunci jawaban 

 

25. Perhatikan pernyataan berikut : 

1. Mempersaudarakan rakyatnya seperti saudara kandung 

2. Senantian bersikap adil dan bijaksana serta berpola hidup sederhana 

3. Bekerja keras dengan cara yang baik dan halal. 

4. Menyelesaikan tugas dengan tuntas 

5. Kelompok-kelompok berbeda tidak perlu diperangi tetap didekati. 

Pernyataan yang termasuk kategori kerja keras/etos kerja ialah .... 
 

A. 1 dan 2       

B. 2 dan 3       

C. 3 dan 4 
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D. 4 dan 5 

E. 1 dan 5 

 

26. Dalam kehidupan era globalisasi sekarang ini semakin mengkhawatirkan peredaran narkoba dan 

semakin sulit untuk mencegahnya, hal tersebut terjadi disebabkan semakin besar jumlah orang-

orang yang terjerat menjadi penggunanya, seakan mengkonsumsi zat tersebut bukanlah perilaku 

yang dilarang menurut undang-undang negara dan ajaran agama. Oleh karena hukum 

mengkonsumsi narkoba tersebut tidak dijelaskan dalam Al Quran dan hadits maka hukum 

keharamannya disamakan dengan keharaman arak yang sudah ada larangannya secara pasti 

dalam Al Quran sebab sama-sama memabukkan. Usaha menyamakan hokum mengkonsumsi 

narkoba dengan haramnya arak itu disebut …. 

A. Ijma 

B. Qiyas 

C. ‘Urf 

D. Istihsan 

E. Istihsab 

 

27. Harta yang diwakafkan untuk kepentingan agama pada hakekatnya akan kekal di sisi Allah 

SWT, walaupun secara zahir harta tersebut tidak lagi menjadi milik pribadi. Hal ini sejalan 

dengan manfaat dan hikmah dari pelaksanaan wakaf bagi manusia.  

Sesuai dengan pernyataan tersebut, berikut ini yang tidak termasuk hikmah dan manfaat 

ibadah wakaf adalah... .  

A. menyadarkan manusia bahwa harta tidak akan dibawa mati  

B. menghilangkan sikap kikir dan tamak pada diri manusia  

C. pahala wakaf terus mengalir selama benda itu dimanfaatkan  

D. dapat menopang kehidupan sosial kemasyarakatan dalam Islam  

E. dapat meningkatkan status sosial pewakaf di mata masyarakat  

 

28. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1. Yang disalatkan harus jenazah orang Islam 

2. Merendahkan suara bacaan iftitah 

3. Shalat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan 

4. Membaca surah pendek dan panjang setelah Al – Fatihah 

5. Letak jenazah disebelah kiblat dari yang menyalatkan 

 

Dari pernyataan – pernyataan tersebut, yang termasuk syarat – syarat sah shalat jenazah 

adalah …. 

A. 1, 2, dan 3     

B. 1, 2, dan 4     

C. 1, 3, dan 5 

D. 2, 3, dan 4 

E. 3, 4, dan 5 

 

29. Khutbah jumat ,dakwah, dan tablig  adalah memiliki kedudukan yang sangat agung  dalam 

syariat Islam  sehingga sepantasnya seorang  khotib dan mubaligh melaksanakan tugas  dengan 

sebaik-baiknya berikut ini yang  harus dimiliki seorang khotib dan mubaligh adalah.... 
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A. Seorang  khotib dan mubaligh harus memahami ilmu agama dengan baik terutama ilmu 

fiqih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang 

lurus  

B. Seorang  khotib dan mubaligh harus memahami fiqih yang baik sehingga mampu 

membimbing manusia dengan semaunya agar mendapat ridho dari Allah 

C. Seorang  khotib dan mubaligh harus memahami akidah yang baik sehingga mampu 

mengajak  manusia dengan semaunya agar mendapat ridho dari Allah 

D. Seorang  khotib dan mubaligh harus memahami fiqih yang baik sehingga mampu 

membimbing manusia dengan semaunya menuju kejalan yang dholim 

E. Seorang  khotib dan mubaligh harus memahami fiqih yang baik sehingga mampu 

mendorong  manusia dengan semaunya agar mendapat ridho dari Allah 

 

 

30. Dalam jual beli  itu di perbolehkan dan dihalalkan oleh agama tetapi ada yang diharamkan kalau 

dengan cara batil adapun contoh jual beli yang batil adalah.... 

A. penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat. 

B. penjual dan  pembeli tidak mengucapkan ijab kabul 

C. nilai tukar barang yang dijual menggunakan kartu kridit. 

D. nilai tukar bukan berupa uang ,tetapi berupa barang. 

E. jual beli minuman keras (khomer ) 

 

31. Aktifitas jual beli sudah ada sejak sebelum masehi, diawali dengan bentuk sederhana yaitu yang 

dikenal dengan sistem barter, dan saat ini jual beli dapat dilakukan melalui internet, seperti jual 

beli buku di “buka lapak”. Jual beli melalui internet dibolehkan dalam Islam asal memenuhi 

syarat dan rukunnya. Pernyataan di bawah ini yang termasuk rukun jual beli adalah …. 

A. penjual, pembeli, barang, akta, akad 

B. penjual, pembeli, saksi, alat tukar, akad 

C. penjual, pembeli, barang, alat tukar, saksi 

D. penjual, pembeli, barang, akad 

E. penjual, pembeli, barang, alat tukar, harga 
 

32. Joko mempunyai bekal yang cukup untuk menikah, dan dia akan menikah tetapi tidak bertujuan 

membina rumah tangga sesuai syariat Islam. Maka hukum menikah baginya adalah…. 

A.  wajib 

B.  sunah 

C.  makruh 

D. mubah 

E.  haram 
 

33. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi SAW, seorang gadis yang menikah maka harus 

ada wali nikah, siapakah yang paling berhak menjadi wali nikah diantara orang -orang berikut 

ini:  
 

A. Paman (Saudara laki -laki ayah se ayah ) 

B. Saudara (kakak atau adik laki-laki seibu) 

C. Saudara (kakak atau adik laki-laki seayah) 

D. Anak dari saudara laki-laki ayah  seayah seibu 

E. Anak dari saudara laki-laki ayah  seibu 
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34. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini! 

1. Petugas dari KUA 

2. Calon suami dan calon istri 

3. Wali nikah 

4. 2 orang saksi 

5. Mahar 

6. Ijab qobul 

Pernyataan-pernyataan di atas yang termasuk dalam rukun nikah adalah.... 
 

A. 1, 2, 3, dan 4 

B. 1, 2, 3, dan 5 

C. 2, 3  4, dan 6 

D. 2, 3, 5, dan 6 

E. 2, 4, 5, dan 6 

 

35. Hitunglah pembagian harta warisan, jika ada seseorang yang meninggal dunia dengan 

meninggalkan harta warisan sebesar Rp.250.000.000 Ahli warisnya terdiri atas istri, ibu dan 

seorang anak perempuan, Bagian anak perempuan tersebut adalah …. 
 

A. Rp. 100.000.000,- 

B. Rp. 130.000.000,- 

C. Rp. 163.750.000,-  

D. Rp.190.000.000,- 

E.   Rp. 125.000.000, 

 

36. Nabi Muhammad saw. dalam menciptakan suasana agar nyaman dan tenteram di Kota Madinah, 

dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjiannya ditetapkan, dan diakui hak 

kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Berikut ini adalah  

isi perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad SAW  dengan kaum Yahudikecuali …. 

 

A. Kaum Yahudihidup damai bersama-sama dengan kaum Muslimin 

B. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing.  

C. Orang-orang Yahudimemikul tanggung jawab belanja mereka sendiri dan kaum Muhajirin 

D. Kaum Yahudidan kaum muslimin wajib saling menasihat dan tolong menolong dalam 

mengerjakan kebajikan dan keutamaan. 

E. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat 

dengan perjanjian itu. 

 

37. Perhatikan tabel berikur ini! 

No   Nama   Karya  

 1)   Muhammad bin abul wahab   Qowaidul ‘arba  

 2)   Rosyid Ridha   Almanar  

 3)   Ibnu Rush   Bidayatul Mujtahid  

 4)   Muhammad Abduh   Risalah tauhid  
 

Berdasarkan tabel diatas manfaat yang dapat dirasakan oleh para pelajar dari hasil Karya 

Muhammad Abduh adalah pemahaman yang lebih baik tentang … .  

A.  tatacara ibadah  

B.  sejarah Islam  
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C.  tata nilai hidup  

D.  keesaan Allah SWT.  

E.  Ilmu tajwid 

 

38. Maulana Malik Ibrahim adalah Walisongo pelopor dan pemimpin dakwah Islam yang berhasil 

merekrut murid-murid untuk menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara sejak abad ke-14. 

Sebagian bentuk strategi dakwah dari Maulana Malik Ibrahim yang menjadi kunci keberhasilan 

perkembangan Islam, kecuali….   

A.  berdakwah dengan membuka warung murah 

B.  membuka pengobatan gratis 

C.  mengajari bercocok tanam 

D.  mengajari bela diri 

E.  membuka pendidikan 

 

39. Perhatikan nama-nama tokoh pejuang Islam di Indonesia beserta profilnya.  

1) Sunan Kudus adalah putera Raden Umar Haji, penyebar agama Islam di daerah Jipang 

Panolan, Blora, Jawa Timur dan Sunan Kudus juga menjadi Panglima Perang Kesultanan 

Demak. 

2) Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Umar Said. Beliau menjadi 

wali yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan pulau Jawa. Ciri khas 

Sunan Muria adalah menyiarkan agama Islam di desa-desa terpencil. 

3) KH. Hasyim Asyari adalah sosok yang tidak asing di kalangan Nahdlatul Ulama. Pendiri 

Nahdlatul Ulama ini dikenal sebagai "master plan pesantren" yang memiliki ilmu agama yang 

sangat tinggi.  

4) KH. Ahmad Dahlan lahir pada 1 Agustus 1968 di Yoyakarta. Beliau sebagai pendiri 

organisasi Muhammadiyah beliau banyak melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di 

Indonesia. 

5) KH. Wahab Hasbulloh lahir pada 31 Maret 1888 di Jombang Jawa Timur adalah seorang 

ulama yang berpandangan modern, dakwahnya dimulai dengan mendirikan surat kabar. 

 

Profil perjuangan tokoh-tokoh yang menyebabkan Islam berkembang dengan cepat di pulau Jawa 

ditunjukkan pada nomor. …  

 

A. 1, 2, 4 dan 5 

B. 1, 2, 3 dan 4 

C. 1, 2, 3 dan 5 

D. 2, 3, 4 dan 5 

E. 2, 3, 4 dan 5 

 

40.  Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat 

internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh disebabkan faktor-faktor berikut:  

1) Timbulnya materialisme.  

2) Gaya hidup malas.  

3) Sikap bermewah-mewah.  

4) Pengaruh buruk teknologi.  

5) Penaklukan pusat-pusat Islam.  
 

berdasarkan pendapat Ibnu Khaldun di atas, pernyataan yang paling tepat sebagai faktor 

penyebab kemunduran Islam adalah ....  

A. 1, 2 dan 3  
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B. 1, 2 dan 4  

C. 1, 3 dan 4  

D. 2, 3 dan 4  

E. 3, 4 dan 5  

 

SOAL ESSAY 

 

41. Perhatikan ayat berikut di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

Sebutkan lima hukum bacaan yang berbeda pada ayat yang bergaris bawah! 

 

42. Dalam al-Quran Surat al-Infithar 82/6, terdapat salah satu Asma’ul Husna, yaitu ; 

  

 

 

 

Makna yang terkandung dalam ayat yang bergaris bawah tersebut adalah....   

 

43. “Ahmad adalah seorang anak yang taat dan patuh kepada orang tua, apa saja yang diperintahkan 

bapak ibunya selalu ia laksanakan sehingga dia sangat disayang oleh mereka” . Di satu sisi “ada 

orang tua yang selalu dibuat jengkel oleh tingkah laku anaknya, sebut saja si Ali, setiap bapak ibu 

menyuruhnya  jarang ia lakukan”. 

Dari penggalan cerita diatas Bagaimana seharusnya sikap dan perilaku seorang anak terhadap 

orang tua, Jelaskan! 

 

44. Seseorang meninggal dunia. Ia meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 100.000.000,00 dan 

utang senilai Rp 25.000.000,00. Ahli warisnya terdiri dari ibu, isteri, satu orang anak laki-laki 

dan tiga orang anak perempuan.  

 Tentukan bagian masing-masing ahli waris!  
 

45. Masa kejayaan Islam ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh di berbagai bidang Ilmu 

Pengetahuan. Tuliskan 5 penyebab berkembangnya Islam yang sangat pesat pada periode 

kejayaan Islam 

 


