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DOKUMEN NEGARA                                                                                SANGAT 

RAHASIA 
 
 

 

PREDIKSI 4 

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-4 

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 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 wajib muttasil, idgham bi ghunnah, alif lam qomariyah 

B. Mad wajib muttashil, idgham bila ghunnah, alif lam qomariyah 

C. Mad wajib muttasil, idgham bi ghunnah, alif lam syamsiyah 

D. Mad jaiz munfasil, idgham bi ghunnah, alif lam qomariyah 

E. Mad jaiz munfasil, idgham bila ghunnah, alif lam syamsiyah 

 

3. Perhatikanlah kutipan Q.S. al-Maidah/5:48 di bawah ini!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A. yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya  

B. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran 

C. maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah SWT. 

D. untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang 

E. dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang 

telah datang kepadamu 

 

4. Perhatikan tabel dibawah ini  : 

 

No  lafal Arti 

1 
 

maka Allah akan melihat 

2 
 

yang baik 

3 
 

dan makanlah 

4 
 

pekerjaanmu 

5 
 

dan kamu akan 

dikembalikan 

  

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

A. 1, 3 dan 5 

B. 2, 3 dan 5 

C. 1, 2 dan 4 

D. 2, 4 dan 5 

E. 1, 4 dan 5 
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5. Perhatikan hadits berikut ini ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini yang mencerminkan perilaku hadits tersebut… . 

A. selalu memberikan kemudahan terhadap orang yang berbeda keyakinan  

B. ikut mendoakan tetangga yang meninggal walaupun berbeda keyakinan 

C. ikut memberikan dana bantuan pembangunan tempat ibadah bagi tetangga  

D. bekerjasama dalam mengerjakan soal-soal ujian nasional agar mendapatkan kebaikan 

E. membantu tetangga yang terkena musibah walaupun berbeda keyakinan dengan kita. 

 

6.  Perhatikan QS. Ali Imran/3: 191 berikut ini! 
 

 
 

Makna ayat yang bergaris bawah adalah ....  

A. perintah untuk saling membantu terhadap sesama  

B. perintah untuk sabar dalam menghadapi masalah  

C. perintah untuk beribadah hanya kepada Allah  

D. perintah untuk gigih dalam berikhtiar  

E. perintah untuk berpikir kritis  

 

7. Perhatikan Q.S. Ali Imran/3: 190 di bawah ini  

 

 

            

 

 

 

 

 

Kandungan Q.S. Ali Imran/3: 190 diperintahkan memikirkan alam, salah satunya… . 

A. gunung dan langit 

B. malam dan siang 

C. musim hujan dan musim kemarau 

D. matahari dan rembulan 

E. musim semi dan musim gugur 

8. Perhatikan Q.S. Luqman/31 : 13 
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Hukum bacaan bergaris bawah terdapat pada Q.S. Luqman/31 : 13 dinamakan qolqoloh sughro 

dengan alasan: 

A. huruf nun setelah ba’ 

B. huruf ha di akhir   

C. huruf ba’ bertanda sukun ditengah kata 

D. huruf lam alif sebelum ba 

E. huruf lam alif diawal kata 

Perhatikan hadits tentang berbuat baik terhadap sesama berikut ini ! 
 

 

 

 

 

 

Sikap dan perilaku ihsan diperintahkan oleh Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah Saw. 

dalam semua aspek kehidupan. Berikut ini yang tidak termasuk isi kandungan hadits tersebut 

di atas adalah ….  

A. dianjurkan tidak mengasah pisau dihadapan hewan yang akan disembelih  

B. tidak boleh menyembelih hewan yang ditonton oleh hewan lainnya  

C. dengan memberikan makan yang cukup sebelum disembelih  

D. menajamkan pisau sehingga hewan tidak merasa kesakitan yang berkepanjangan  

E. binatang dibuat tidak sadar sebelum disembelih agar tidak kesakitan  

 

10.  Perhatikan Q.S. Lukman ayat 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. Fajar 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 
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12. Kitab-kitab Allah diturunkan sebagai bukti bahwa Allah swt menghendaki seluruh manusia 

agar hidup bahagia di dunia dan akhirat.  

Pernyataan di bawah ini yang merupakan cerminan perilaku sesuai narasi diatas adalah ....  

A. berbuat kebaikan dikala masih sehat dan luang waktu  

B. memenuhi kewajiban ibadah sesuai kemapuan dan kesempatan  

C. mempunyai kesadaran untuk beramal shaleh sesuai dengan aturan Syari’ah  

D. melakukan aktifitas sosial serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat  

E. rajin mengkaji kitab Allah, agar mengetahui hakikat kebenaran hukum ilahi  

 

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. Peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat luar biasa, dijelaskan dalam QS. Az-

Zalzalah: 1-5 dimulai dengan gempa yang sangat dahsyat.  

 Perilaku hamba yang beriman kepada hari akhir akan menyadari bahwa ....  

A. rizki adalah milik Allah SWT  

B. akal adalah anugrah Allah yang berharga  

C. rasul adalah utusan Allah SWT  

D. keridhoan Allah SWT ada pada orang tua  

E. manusia sangat kecil dihadapan Allah 

 

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 
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(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 

 

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. Pakaian adalah bentuk peradaban sejak dulu. Pakaian akan menawarkan berbagai kebaikan 

bahkan pakaian sebagai bentuk ekspresi seseorang seperti celana jeans yang ekstra ketat dan 

robek, jaket kulit serta kaos lusuh dengan aksesori tindik, kalung dan gelang berduri yang 

menempel di tubuh.  

Dampak yang ditimbulkan dari cara berpakaian seperti ilustrasi di atas adalah ….  

A. nilai seseorang terletak pada busana yang dikenakan  

B. menurunnya daya berpikir kritis siswa dalam berpakaian  

C. busana mencerminkan harga diri dan kelas sosial  

D. berpakaian merupakan pencitraan dan eksistensi diri  

E. berpakaian sebagai penanda identitas maupun gaya hidup  

 

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 
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B. memperkuat keimanan kepada Allah SWT 

C. memberikan peringatan antar sesama 

D. memperkuat tali silaturrahim anta sesama 

E. terbentuknya prilaku jujur antar sesama 

 

21. Fahmi adalah ketua Geng Motor di salah satu kota di Jawa Timur.Ia dan teman-temannya 

sering berbuat kejahatan di jalan, tapi sekarang ia sudah insaf. Teman-temanya mendatangi 

untuk mengajak kembali kejalanan, tetapi ia tetap tidak mau walaupun ia harus dikucilkan 

oleh teman-temanya. Perilaku syaja’ah yang yang dilakukan Fahmi mempunyai makna…. 

 

A. memberi contoh agar berpredikat terpuji 

B. agar mendapat predikat ahli surge naim 

C. senantiasa konsisten memegang kebenaran 

D. dikagumi  oleh orang-orang  di lingkungannya 

E. terhindar dari marabahaya dan malapetaka 

 

22. Perhatikan perilaku berikut ini! 

1) Toni telah banyak melakukan kemaksiatan, tetapi kemudian ia sadar kembali ke jalan 

yang benar 

2) Mahmud seorang pedagang yang suka menabung dan hidup hemat untuk membiayai 

anaknya sekolah. 

3) Pak Marto seorang petani, setiap hari ia pergi ke sawah untuk bekerja dengan harapan 

mendapat hasil yang memuaskan 

4) Fatimah mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang agar menjadi anak yang berbakti  

5) Abdullah selalu hati-hati dan kritis dalam menghadapi segala persoalan dengan 

mengharap ridla Allah 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk perilaku bekerja keras dan bertanggung 

jawab adalah… . 

 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, 3, dan 5 

C. 2, 3, dan 4 

D. 2, 4, dan 5 

E. 3, 4, dan 5 
 

23. Bapak Sukiman mempunyai kebiasan bekerja keras tak kenal lelah pergi pagi pulang sore, apa 

bila mendapatkan rizqi semuanya diberikan kepada istrinya agar dipergunakan sebaik-baiknya 

untuk keperluan keluarga. Oleh Istrinya dihabiskan untuk kepeluan keluarganya, sehingga 

untuk infaq sering tidak mendapatkan bagian.  

Dalam hal kerja keras dan tanggung jawab menunjukkan bahwa ....  

A. istrinya adalah istri yang solihah  

B. bapak Sukiman merupakan bapak teladan  

C. keluarga Bapak Sukiman merupaan keluarga sakinah  

D. istrinya adalah pemboros dan kurang bertanggung jawab  

E. bapak Sukimin pekerja keras, istrinya kurang bertanggung jawab  
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24. Sejak  dulu   dalam duniapendidikan   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, seperti bocornya soal,  saling menyontek,  dan tipu 

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 jawab 

 

25. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1. Tidak melakukan kegiatan kerja diluar batas kemampuan 

2. Mengawali kegiatan kerja yang halal dengan membaca basmalah 

3. Seorang muslim memilih bekerjasama dengan non-muslim dalam berkarya 

4. Memiliki sifat – sifat terpuji seperti jujur dan dapat dipercaya 

5. Dalam kegiatan kerja keras untuk meraih ridho Allah 

Pernyataan yang sesuai dengan prinsip Islami kerja keras dan tanggung jawab adalah... 

 

A. 1, 3, dan 5      

B. 1, 4, dan 5      

C. 2, 3, dan 5 

D. 2, 4, dan 5 

E. 3, 4, 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.  Setiap amalan dalam rangkaian ibadah haji sarat dengan makna dan hikmah yang terkandung 

di dalamnya, salah satunya adalah amalan melontar zumrah untuk mengenang peristiwa yng 

dialami nabi Allah Ibrahim, as ketika hendak menyembelih puteranya Ismail as.  

Sesuai dengan deskripsi tersebut, perilaku yang mencerminkan hikmah melontar zumrah 

adalah ....  

A.  senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk  
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B.  bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam hidupnya  

C.  menerapkan sikap sabar dan tawakkal terhadap ketentuan-ketentuan Allah SWT  

D.  menjauhi sifat tamak akan harta dan rasa cinta yang berlebihan terhadap kehidupan dunia  

E.  teguh pendirian dan tekun dalam berusaha untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat  

 

28. Perhatikan pernyataan – pernyataan berikut : 

1. Seorang muslimah tidak boleh menyalatkan jenazah laki – laki muslim 

2. Jenazahnya laki – laki, letak imam shalat sejajar dengan kepala jenazah 

3. Laki – laki muslim boleh menyalatkan jenazah wanita muslimah 

4. Bila jenazahnya wanita, letak imam shalat, sejajar dengan bagian tengah badan 

jenazah. 

5. Shalat  gaib (jenasahnya diluar daerah), harus menghadap dimana jenazah itu 

dimakamkan. 

Dari pernyatan – pernyataan tersebut yang termasuk dalam ketentuan Mensholati 

Jenazah adalah …. 

 

A. 1, 2 dan 5    

B. 2, 3 dan 4     

C. 2, 3 dan 5  

D. 1, 3, dan 5 

E. 1, 2, 3 dan 4 

 

29. Khutbah jumat ,dakwah, dan tablig  adalah sama-sama  memiliki etika  dalam 

penyampaiannya  berikut ini adalah etika dalam penyampaiannya dan yang bukan adalah.... 

A. Bersikap lemah lembut ,tidak kasar, dan tidak merusak  

B. Menggunakan bahasa yang mudah di mengerti oleh siswa 

C. Materi yang di sampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya 

D. Tidak menghasut orang lain, bermusuhan , merusak, berselisih , dan mencari cari 

kesalahan orang  lain 

E. Menyampaikan dengan sabar dan ikhlas tanpa mengondisikan  psikologis dan sosiologis 

para pendengarnya atau penerimanya 

30. Berikut ini yang termasuk salah satu prinsip ekonomi islam adalah.... 

A. Memaksa atau pemaksaan 

B. Barang tidak harus halal 

C. Terhindar dari riba 

D. Boleh berbohong 

E. Barang tidak diketahui 

31. Metode pembayaran dalam transaksi jual beli on line dapat dilakukan dengan berbagai macam 

cara, hal ini desebabkan karena tidak bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan 

transaksi.  

Berikut ini tata cara pembayaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu ....  

A.  pembayaran melalui transfer antar bank  

B.  pembayaran cicilan dengan bunga 5%  
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C.  cash on delivery (bayar di tempat)  

D.  pembayaran tunai melalui mini market  

E.  pembayaran non tunai melalui kartu kredit  

 

32. Ahmad adalahseorang yang tidakmampumemberikannafkahapabilamenikah, 

meskipunsebenarnyadiatidakpernahmempunyainiatjahatkepadacalonmempelaiwanita. 

Hukummenikahbaginyaadalah…. 

A. wajib 

B. sunah 

C. makruh 

D. jaiz 

E. haram 
 

33. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi SAW, jika ayah dan saudara sedarah tidak ada 

semua, maka yang berhak menjadi wali nikah berikut ini adalah:  

A. Orang yang memeliharanya sejak kecil. 

B. Ayah angkat yang telah mengadopsi secara sah. 

C. Kepala urusan Kesra( Modin ) di desa tersebut. 

D. Kiai alim yang biasa mewakili menjadi wali nikah. 

E. Hakim dalam hal ini Kepala KUA. 

 

34. Pernikahan diperintahkan karena dapa mewujudkan maslahat atau kebaikan, memelihara diri 

dan kehormatan seseorang. Islam telah mengatur tatacara pernikahan agar syah secara hukum, 

yaitu terpenuhinya rukun dan syarat nikah.  Berikut ini yang termasuk rukun nikah ialah.... 

A. Calon suami-istri, orang tua, dan ijab qobul 

B. Calon suami-istri, mahar, wali nikah, dan 2 orang saksi 

C. Calon suami-istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab qobul 

D. Calon suami-istri, maharuntukistri, orang tua, ijab qobul 

E. Calon suami-istri, petugas dari kua, wali nikah, dan ijab qobul 

 

35. Seseorang meninggal dunia mempunyai ahli waris istri, ibu,  bapak, 2 anak laki-laki dan 1 

anak perempuan. Dalam pembagian harta waris, 2 anak laki-laki dan1  anak perempuan 

mendapatkan bagian sebesar  …. 

A. 2 anak laki-laki menjadi asobah dan 1 anak perempuan memperoleh ½ bagian 

B. Anak laki-laki dan perempuan menjadi ashobah tanpa dikurangi zawil furud 

C. Anak laki-laki dan perempuan menjadi ashobah dengan bagian 2 : 1 

D. Tidak dapat warisan karena sudah dibagikan pada istri, ibu, dan bapak 

E. Anak laki-laki dan perempuan menjadi zawil furud 

 

36. Strategi Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Anśa runtuk mengikat setiap pengikut Islam 

yang terdiri dari berbagaimacam suku dan kabilah ke dalam suatu ikatan masyarakat yang 

kuat, senasib, seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam.  

Berikut ini beberapa sahabat muhajirin dan anshar yang telah dipersaudarakan Rasulullah 

SAW yaitu… 

A. Abu Bakar dengan Kharijah Ibnu Zuhair Ja’far 

B. AbiTalib dengan Ibnu bin Malik 
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C. Umar bin Khattab dengan Mu’az bin Jabal 

D. Usman bin Ali bin AbiThalib 

E. Abu Bakar dengan Ibnu bin Malik 

 

37. Perhatikan tabel berikut ini! 

  

No   Nama   Karya  

 1)   Muhammad bin abul wahab   Qowaidul ‘arba  

 2)   Muhammad Rosyid Ridha   Almanar  

 3)   Ibnu Rush   Bidayatul Mujtahid  

 4)   Muhammad Abduh   Risalah tauhid  

 

Berdasarkan table diatas manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari hasil karya 

Muahmmad Rosyid Ridho adalah ….  

A.  dapat menguasai ilmu saint dan teknologi  

B.  dapat menjauhi ajaran bid’ah dan kurafat  

C.  dapat memperlajari ilmu Astronomi  

D.  dapat memahami ilmu sejarah  

E.  dapat mempelajari ilmu psikologis 

 

38.  Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dan Raja pertama Kerajaan Samudera Pasai. Sebelum 

menjadi raja  bergelar Merah Sile atau Merah Selu. Beliau adalah putera Merah Gajah dan 

diangkat menjadi raja di suatu daerah, yaitu Samudra Pasai. Narasi tersebut mengindikasikan 

tentang  strategi dakwah di era perkembangan Islam di Indonesia, melalui pendekatan... . 

1. perdagangan 

2. pertanian 

3. kesenian 

4. sinkretik 

5. politik 

 

Strategi dakwah  tepat  di era perkembangan Islam Indonesia adalah 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, 3, dan 4 

C. 1, 3, dan 5 

D. 2, 3, dan 4 

E. 2, 3, dan 5 
 

39. Perhatikan tabel berikut ini! 

Nama Tokoh Bentuk perjuangan 

1. Hasyim Asyari a. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, aktif dalam 

Muhammadiyah, dan sastrawan 

2. Ahmad Dahlan b. Pendiri organisasi Islam bernama Nahdlatul Ulama’ 

3. Prof. DR. H. Abdul Malik 

Karim Amrullah (Hamka) 

c. Pendiri organisasi islam bernama Muhammadiyah 

4. Tuanku Imam Bonjol, 

Pahlawan Perang Padri 

d. Raja Gowa ke-14 yang pertama memeluk agama Islam. 

Penyebar Islam ke kerajaan tetangganya.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pasai


Soal Utama USBN PAI & BP SMA/SMK 2017/2018  K-13|P-4 12 
 

Nama Tokoh Bentuk perjuangan 

5. Sultan Alaudin e. Seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang 

melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan 

nama Perang Padri pada tahun 1803-1838 

 

Berdasarkan tabel di atas, pasangan Nama Tokoh dan hasil perjuangan yang benar adalah... . 

A. 1 - a 

B. 2 - b 

C. 3 - c 

D. 4 - e 

E. 5 – e 

 

40. Salah satu faktor kemajuan Islam adalah pesatnya perkembangan kebudayaan dan 

pembangunan fisik, daam hal ini banyak terdapat bukti kejayaan Islam pada masa silam yang 

mengagumkan, baik dalam bentuk arsitektur bangunan maupun kerajinan tangan lainnya.  

Contoh pesatnya pembangunan fisik adalah:  

1. Musium Aya Sofia  

2. Kincir Angin di gurun-gurun  

3. Qana, yaitu sistem distribusi air bawah tanah  

4. Berbagai masjid dan universitas Mesir  

5. Tekstil mewah berupa karpet-karpet Cordoba  
 

Dari pernyataan di atas, pembangunan fisik yang dilakukan di benua asia adalah ….  

A. 1 dan 2  

B. 1 dan 3  

C. 1 dan 4  

D. 2 dan 3  

E. 2 dan 4  

 

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....   
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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. Seorang wanita meninggal dunia. Ia meninggalkan harta warisan senilai Rp 150.000.000,00 

dan utang senilai Rp. 30.000.000,00. Ahli warisnya terdiri dari bapak, suami, seorang anak 

laki-laki, dua orang anak perempuan dan seorang saudara laki-laki.  

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 

 


