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DOKUMEN NEGARA                                                                                SANGAT 

RAHASIA 
 
 

 
 

PREDIKSI 5 

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-5 

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. Ikhfa syafawi, mad thabi’i, ikhfa haqiqi 

B. Idhar syafawi, mad thabi’i, ikhfa haqiqi 

C. Ikhfa syafawi, mad thabi’i, idhar halqi 

D. Idhar syafawi, mad thabi’i, idhar halqi 

E. Idhar syafawi, mad layin, idhar halqi 

 

3. Perhatikanlah Q.S. an-Nisa/4: 59 di bawah ini!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A. taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu 

B. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu 

C. maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan rasul (sunnahnya) 

D. jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian 

E. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya 

 

4. Perhatikan tabel dibawah ini  : 

No  lafal Arti 

1 
 

maka putuskanlah 

2 
 

yang membenarkan 

3 
 

keinginan kamu 

4 
 

akan tetapi 

5 
 

tempat mereka kembali 

  

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

A. 1, 3 dan 5 

B. 1, 2 dan 4 

C. 2, 4 dan 5 

D. 2, 3 dan 4 

E. 3, 4 dan 5 

 

5. Perhatikan ayat berikut ini ! 
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Sikap seorang muslim dalam menghadapi orang-orang yang mendustakan al-Quran 

sebagaimana disampaikan dalam Q.S. Yunus/10: 41 tersebut adalah dengan mengucapkan… . 

A. bagiku agamaku dan bagimu agamamu 

B. kamu bukan penyembah apa yang aku sembah 

C. bagimu perbuatanmu dan bagiku perbuatanku 

D. tuhanku tidak sama dengan tuhanmu 

E. aku tidak akan mengikuti perbuatanmu 

6.  Perhatikan Q.S. Ali Imran/3: 159 berikut ini ! 

 

 

 

 

 

 

Makna ayat yang bergaris bawah adalah ....  

A. Allah adalah satu-satu-Nya dzat yang berhak disembah  

B. Segala yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia  

C. Manusia harus selalu ingat kepada Allah kapan saja  

D. Perintah untuk memikirkan segala ciptaan Allah  

E. Larangan memikirkan tentang dzat-Nya Allah  

 

7. Perhatikan Q.S. Ali Imron/3 : 159 berikut ini!  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Kandungan Q.S Ali-Imran/3 : 159 yang paling tepat menunjukan perilaku… . 
 

A. toleran 

B. lemah lembut 

C. bertegur sapa 

D. hormat 

E. tegas 

8. Perhatikan Q.S. al Baqarah/2 : 83 
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َُهلالج لجنأ د لمع نكه نفإأکبت هترتنك ك١رينهفإرت َََََََُّّْ
َََََُ

َ
َََََُُْْْ

َ
ََّ َ اا ا

Hukum bacaan bergaris bawah terdapat pada Q.S. al Baqarah/2 : 83 tersebut... . 

 

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

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

C. ghunnah,idghom bighunnah, ikhfa’,ikhfa’, idghom mimi (mutamatsilain)  

D. mad wajib, idzhar qomariyah dan idzghom bila ghunnah, iqlab, ikhfa’ 

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

 

9. Perhatikan QS. Luqman/31: 14 berikut ini!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isi kandungan ayat tersebut di atas adalah sebagai berikut, kecuali ….  

A. taat terhadap semua perintah orang tua agar mereka senang  

B. taat kepada orang tua harus berdasarkan pada perintah Allah  

C. selalu berbuat baik dan taat kepada kedua orang tua  

D. ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bersusah payah  

E. pada akhirnya manusia akan kembali ke sisi Allah SWT 

 

10. Perhatikan hadits berikut ini: 
 

 “Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatNya. Jika kamu tidak 

melihatNya maka sesungguhnya Dia melihatmu” 

Contoh perilaku yang sesuai dengan hadits tersebut… . 

 

A. sholat dilakukan dengan tepat waktu  

B. malu berbuat dosa karena merasa dilihat Allah 

C. puasa selama sebulan penuh  

D. sholat tahajud karena ingin naik kelas 

E. puasa di hari kelahiran agar diberi kesuksesan 

 

11. Fatih 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 
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C. Isrofil dan Izroil 

D. Roqib dan Atid 

E. Jibril dan Mikail 

 

. 12. Dikisahkan dalam Al Qur’an tentang kaum Nabi Luth. Nabi Luth diutus untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya agar tidak berperilaku menyimpang dengan melanggar perintah 

Allah. Akibat perilaku kaum tersebut, akhirnya Allah membinasakannya. Hal ini hendaknya 

menyadarkan manusia untuk hidup secara benar.  

Perilaku yang mencerminkan keimanan sesuai narasi tersebut  adalah....  

A. menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkotika  

B. membiasakan berbuat baik dan berlaku jujur pada sesama  

C. mempunyai suri tauladan untuk dijadikan sebagai idola  

D. selalu berbicara lemah lembut di manapun dia berada  

E. menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan menyimpang  

 

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. memiliki teladan dalam hidupnya 

D. menunjukkan sikap percaya diri 

E. makin sempurna imannya. 

 

15. Tahapan yang akan dilalui manusia setelah meninggal dunia adalah alam barzah. Di alam 

kubur, manusia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir.  

Perilaku yang mencerminkan keimanan pada hari Akhir sesuai deskripsi atas adalah ….  

A. selalu berusaha menjadi lebih baik  

B. silau pada kehidupan gemerlap dunia  

C. iri atas nikmat yang diterima orang lain  

D. bersikap pesimis dan tidak lapang dada  

E. sifat cinta dunia dan harta secara berlebihan 
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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 

 

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. Pada dasarnya setiap orang mempunyai pandangan sendiri dalam berpakaian termasuk para 

remaja yang banyak meniru tokoh idolanya di media. Namun kenyataannya modernisasi telah 

membuat cara pandang masyarakat bergeser dalam melihat fungsi berpakaian secara 

terminology dan syariat hukum islam.  

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

A. pakaian sebagai penutup aurat manusia  

B. pakaian simbol status manusia  

C. pakaian menjadi petunjuk identitas manusia  

D. pakaian membantu kegiatan manusia  

E. menurunnya daya berpikir kritis 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… . 
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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. Rozikin adalah seorang  muslim.Ia   memiliki  sikapsyaja’ah   yaitu  keberanian  atau   

keperwiraan   yang didasari  kesabaran.   Perbuatan yang dilakukannya  sesuai dengan ajaran 

agama Islam.Apa yang ia lakukan menjadi tauladan bagi masyarakat sekitarnya. Berikut  ini  

yang bukan termasuk makna  Syaja’ah adalah ... . 
 

A. menjunjung nilai kebenaran karena rasa takut kepada Allah SWT 

B. yakin  akan pertolongan  Allah SWT jika dalam kebenaran 

C. mengandalkan  kekuatan sendiri dan didukung materi 

D. lebih  mencintai  kebenaran walaupun terasa berat 

E. berani dengan pertimbangan  kebenaran abadi 

 

22. Perhatikan pernyataan berikut ini!: 

1) Syahruddin,  siswa yang baik yang selalu berusaha keras untuk kesuksesannya dan dia 

selalu mohon kepada Allah 

2) Muhammad merasa berdosa seketika itu juga dia beristigfar mohon ampun kepada Allah 

3) Ahmad terus berdoa untuk kesembuhan orang tuanya yang sedang sakit keras 

4) Sobirin terus berjuang untuk kepentingan masyarakat kecil walaupun terkadang 

mendapat kesulitan  dan ancaman dari para preman bayaran di kampungnya 

5) Syahroni terus mengharapkan doanya selalu diterima dan dikabulkan Allah SWT 

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, 2,3dan 4 

E. 1, 2, 4 dan 5 
 

23. Di dalam masyarakat ada sebagian orang yang mempunyai slogan hidup, “muda foya-foya, 

tua bahagia, mati masuk surga”.  

Prinsip hidup yang demikian itu sebenarnya kurang mendidik, karena ....  

A. tidak menggambarkan kerja keras dan bertanggung jawab  

B. tidak mungkin bisa demikian dalam kehidupan nyata  

C. menggambarkan kehidupan anak muda yang aktif  

D. dalam hidup hanya menginginkan enaknya saja  

E. hidup yang demikian menggambarkan realitas  
 

 

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, seperti bocornya soal,  saling menyontek,  dantipu 

daya. 

Perilaku yang menyebabkan  permasalahan tersebut adalah....  
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A. Kerjasama yang baikantara penyusun  soal, percetakan dan penjual kunci jawaban 
B. Semangat kerja keras dan sikap tanggung jawab dikalangan  siswa rendah 
C. Kerjasama yang baik antara percetakan dan kurir pengantar soal 

D. Kerjasama yang baik antara penyusun  soal dan percetakan 

E. Sikap kerja keras dan bertanggung jawab dalam Ujian 

 

25. Perhatikan pernyataan berikut ini!  

1. Berusaha sungguh-sungguh agar tercapai cita-citanya 

2. Suka mengikuti kompetisi yang diselenggarakan  SMA lain 

3. Selalu taat kepada Allah,Rasul dan Pemimpin. 

4. Berlomba dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan 

5. Disiplin dan selalu berseragam lengkap setiap hari  

Pernyataan yang termasuk perilaku mulia terkait kerja keras dan bertanggungjawab ialah .... 

 

A. 1 dan 2     

B. 2 dan 3      

C. 3 dan 4 

D. 2 dan 5 

E. 3 dan 5 

 

26. Al-Qur’an berkedudukan sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama yang telah 

diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Didalamnya mencakup berbagai peraturan yang 

wajib ditaati oleh semua umat Islam. Al-Qur’an juga mengatur hubungan manusia dengan 

Allah SWT. manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan.  Di bawah ini fungsi 

Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam diantaranya....  

A. Memperkuat semua hadist dari perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW  

B. Sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi seluruh umat manusia  

C. Memperkuat hukum dan aturan-aturan yang ada di masyarakat  

D. Merinci ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum dan universal  

E. Menjelaskan ijtihat yang disampaikan oleh para ulama  

 

27. Pentingnya wakaf untuk kemajuan umat islam, maka sayyidina Umar ra. pernah mewakaf kan  

... 

A. Sebidang tanah dikhaibar kepada rasulullah 

B. Pelana kuda untuk alat perang kepada rasulullah 

C. Seekor kuda untuk perjuangan rasulullah 

D. Pakaian perang untuk pejuang islam kepada rasulullah 

E. Senjata perang untuk pejuang islam kepada rasulullah 

 

28. Ketika diumumkan bahwa Fulan meninggal dunia, orang orang sekampung berbondong – 

bondong melayat kerumah almarhum. Mereka sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk 

prosesi penguburan jenazah, mulai dari memandikan jenazah, mengkafani dan mensholati 

jenazah. Perhatikan pernyataan berikut! 

1). Niat, 

2). Takbir, membaca fatihah, 

3). Takbir, membacar surat pendek Al-Quran 

4). Takbir, membaca sholawat 

5). Takbir, ruku 
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6). Takbir, membaca do’a untuk mayit 

7). Takbir, sujud 

8). Takbir, membaca do’a 

9). Takbir, membaca salam 

 

Dari pernyataan diatas, urut urutan sholat jenazah yang benar adalah ... 

 

A. 1,2,3,4,5,6 
B. 2,3,4,6,6,7 

C. 3,4,5,6,7,8 

D. 1,2,4,6,8,9 

E. 2,4,5,6,7,9 

 

 
 

29. Khutbah jumat , dan tablig  adalah sama-sama  mengajak kebaikan untuk menuju kebahagian 

didunia dan di akhirat akan tetapi mempunyai perbedaan dalam penyampaiannya adapun 

perbedaannya adalah.... 

 

A. Khutbah dan tablihg  lebih bersifat  satu arah  hanya khotib yang bicara yang lain 

mendengarkan 

B. Khutbah  lebih bersifat satu arah hanya khotib yang berbicara kalau tabligh bersifat dua 

arah saling berdiskusi 

C. Khutbah dan tablihg lebih bersifat dua arah  hanya khotib yang bicara yang lain 

mendengarkan 

D. Khutbah  lebih bersifat dua arah hanya khotib yang berbicara kalau tabligh bersifat satu 

arah saling berdiskusi 

E. Khutbah  lebih bersifat satu arah hanya khotib yang berbicara kalau tabligh bersifat satu 

arah saling berdiskusi 

 

30. Perhatikan jenis transaksi di bawah ini ! 

1) Mudhorobah 

2) Murobahah 

3) Musaqah 

4) Mukhobarah 

5) Musyarokah 

 

Jenis-jenis transaksi di atas yang tdk bisa di gunakan dalam bank syariah adalah.... 

A. 1 

B.  2 

C.  3 

D. 4 

E. 5  

31. Perhatikan beberapa contoh transaksi jual beli on line berikut ini:  

1. Menjual barang dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitas.  

2. Menampilkan gambar yang lebih bagus dari aslinya agar konsumen tertarik.  
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3. Membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan sehingga hilang manfaatnya.  

4. Mengirimkan barang dengan kadar yang berbeda dengan deskripsi produk.  

5. Penjual tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar oleh pembeli.  

 

Beberapa contoh transaksi tersebut di atas adalah tidak sesuai dengan syariat Islam karena 

mengandung unsur penipuan kecuali yang terdapat pada nomor ....  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

E. 5  

 

32. Amir berniat untuk  menikah, tetapi dibalik niatnya itu ia mempnyai maksud untuk menyakiti 

hati wanita yang akan dinikahinya. Maka hukum menikah baginya adalah…. 
 

A. wajib 

B. sunah 

C. makruh 

D. jaiz 

E. haram 

 

33. Ada seorang gadis ayahnya sudah meninggal ketika dia berada dalam kandungan, setelah 

dewasa gadis tersebut menikah, dan diantara  yang paling berhak menjadi wali nikah adalah 

orang – orang berikut ini :  
 

A. Ayah angkat yang telah mengadopsi secara sah 

B. Anak dari saudara laki – laki ayah  seayah seibu 

C. Anak dari saudara laki – laki ayah  seibu 

D. Kakek ( ayah dari ayah ) 

E. Hakim, dalam hal ini Kepala KUA  

 

34. Nikah berarti melakukan suatu  akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang 

laki-laki dan perempuan serta menghalalkan hubungan antara keduanya demi terwujudnya 

rumah tangga yang bahagia dan diridai Allah SWT.  Agar pernikahan seseorang sah secara 

hukum Islam maka harus terpenuhi rukun nikahnya yaitu.... 
 

A. Calon suami-istri, mahar untuk istri, orang tua, ijab qobul 

B. Calon suami-istri, petugas dari KUA, wali nikah, dan ijab qobul 

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

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

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

 

35. Seorang meninggal dunia mempunyai harta sebasar  57 juta. Digunakan untuk biaya 

penyelenggaraan jenasah 1,5 juta dan membayar hutang 2,5 juta.  Ahli waris terdiri dari suami, 

1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.  Berapakah bagian masing-masing ahli waris.... 

 

A. Suami 13 juta, anak laki-laki 26 juta, dan anak perempuan 13 juta 
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B. Suami 12 juta, anak laki-laki 8 juta, dan anak perempuan 4 juta 

C. Suami 6 juta, anak laki-laki 12 juta, dan anak perempuan 8 juta 

D. Suami 6 juta, anak laki-laki 12 juta, anak perempuan 6 juta 

E. Suami 6 juta, anak laki-laki 9 juta dan anak perempuan 9 juta 

 

36. Dua tahun Perjanjian Hudaibiyah berlangsung, dakwah Islam telah menjangkau seluruh 

Jazirah Arab dan mendapat tanggapan positif. Prestasi 

ini, menurut orang Quraisy, dikarenakan adanya Perjanjian Hudaibiyah, Berikut ini adalah isi 

perjanjian Hudaibiyah kecuali …. 
 

A. kaum muslimin tiak boleh mengunjungi Ka’bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai 

tahun depan. 

B. lama kunjungan umat Islam ke Ka'bah dibatasi sampai tiga hari saja. 

C. Memberikan kebebasan  bagi kaum muslim seluas-luasnya untuk mengunjungi kota 

Mekkah 

D. selama sepuluh tahun dilakukan genjatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah 

E. tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kuam Quraisy atau kaum muslimin, 

bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan. 

 

37. Perhatikan Tabel berikut : 

 

No   Nama   Karya  

 1   Muhammad bin abul wahab   Qowaidul ‘arba  

 2   Rosyid Ridha   Almanar  

 3   Ibnu Rush   Bidayatul Mujtahid  

 4   Al-Khawarizmi   Al-Jabr wa al-Muqabalh  

 

Berdasarkan tabel diatas manfaat yang dapat dirasakan oleh para pelajar dari hasil karya AL-

Khawarizmi adalah ….  

A. menguasai ilmu saint dan teknologi  

B. mempelajari ilmu matematika dan algoritma  

C. dapat memperlajari ilmu astronomi  

D. dapat berijtihad dan belajar  

E. dapat memahami ilmu sejarah  

 

          

38.  Di kalangan masyarakat Islam Jawa, banyak orang mempercayai bahwa wali yang 

menyebarkan Islam di Jawa berjumlah sembilan orang, sesuai dengan kata “songo”, yang lebih 

dikenal dengan sebutan wali songo.  

Strategi dakwah wali songo dalam masa perkembangan Islam di Indonesia adalah... . 

 

A. perdagangan, pernikahan, dan pendidikan (pesantren)  

B. pernikahan, kesenian, dan perdagangan 

C. peperangan, politik, dan pendidikan (pesantren) 

D. pendidikan (pesantren), politik, dan kesenian 

E. kesenian, politik, dan peperangan 
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39. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh banyak tokoh Islam yang sangat 

berpengaruh  dan bentuk perjuangan atau dakwahnya masih dikenang oleh umat Islam. Tabel 

berikut merupakan tokoh pejuang Islam di Indonesia dan beberapa bentuk perjuangannya. 

 

NO Nama Tokoh Pejuang Islam Bentuk Perjuangannya 

1) Hamzah fansuri Mendirikan sebuah masjid Baiturrahman yang 

megah di Aceh sebagai pusat dakwah Islam 

2) Sultan Zainal Abidin Seorang Intelektual Islam di Aceh 

3) Sultan Iskandar Muda Sultan yang paling besar dalam masa 

kesultanan Aceh (1607-1636 M) 

mengembangkan pusat perdagangan dan 

pembelajaran Islam 

4) Sunan Ampel (Raden 

Rahmat) 
Kegiatan dakwahnya dengan mendirikan dan 

mengasuh pesantren di Ampel Denta Surabaya. 

5) Tuan Tunggang Parangan Seorang Raja Kerajaan Ternate (1486-1500) 

dan mendirikan pesantren dan mendatangkan 

guru-guru (ulama) dari Jawa 

 

Pasangan tokoh dan profil yang benar adalah…. 

A. 1)dan 2) 

B. 1)dan 3) 

C. 2)dan 3) 

D. 3) dan 4) 

E. 3) dan 5) 

 

40. Perkembangan dan kemajuan peradaban Islam ditandai dengan munculnya para tokoh Muslim 

dengan hasil karyanya yang fenomenal sebagai factor penyebab kemajuan. Misalnya Al- 

Battani, Ibnu Sina, Ibn Rusyd, dan Al-Gazali dengan hasil karya ilmu kedokteran modern, 

kitab Ihya ‘Ulumuddin, rumus Trigonometri, dan kitab Kulliyat fi at-Tib.  

Berdasarkan narasi di atas, pasangan tokoh dan hasil karyanya yang benar adalah … .  

A. Al-Battani dengan ilmu kedokteran modern  

B. Al-Gazali dengan rumus Trigonometri  

C. Al-Battani dengan rumus Trigonometri  

D. Ibnu Sina dengan kitab Ihya ‘Ulumuddin  

E. Ibnu Rusyd dengan kitab Kulliyat fi at-Tib  

 

 

SOAL ESSAY 

41.  
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“ Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat 

tanda-tanda ( kebesaran Allah ) bagi orangyang berakal”. 

 

 
 

Sebutkan hukum bacaan  yang bergaris dibawah. 

 

 

 

 

 

42. Perhatikan ayat berikut di bawah ini! 

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

 

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 istri meninggal dunia. Ia meninggalkan harta warisan senilai Rp 190.000.000,00. Ia 

mewasiatkan sebagian harta kepada anak angkatnya senilai Rp. 10.000.000,00. Ia 

meninggalkan seorang ibu, suami, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan serta 

seorang anak angkat.  

 

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 

  


