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SANGAT RAHASIA

PREDIKSI 1
UJIAN SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS
KOMPUTER DAN SMARTPHONE
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
LEMBAR SOAL
Mata Uji
Kode Soal
Satuan Pendidikan
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: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
: K-13 / P-1
: SMA/SMK
: Semua Program
:
: 07.30 – 09.30 (120 menit)
KERJAKAN SOAL
BERIKUT

1.

Perhatikanlah kutipan Q.S. al-Hujurat/49: 10
.......
Lanjutan yang benar ayat tersebut... .
A.
B.
C.
D.
E.

2.

Perhatikanlah kutipan Q.S. al-Isra/17: 32

Kalimat yang bergaris bawah pada ayat tersebut terdapat hukum bacaan... .
A. idgham bi ghunnah, mad wajib muttasil, mad iwad
B. idgham bila ghunnah, mad jaiz munfasil, mad thabi’i
C. idgham bi ghunnah, mad jaiz munfasil, mad iwad
D. idgham bila ghunnah, mad wajib muttasil, mad thabi’i
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E. idgham bi ghunnah, mad jaiz munfasil, mad iwad
3. Perhatikanlah kutipan Q.S. al-Maidah/5:48 di bawah ini!

Arti dari bagian ayat yang bergaris bawah tersebut... .
A. Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur’an dengan membawa kebenaran
B. yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya
C. maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Swt
D. Janganlah meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu
E. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang

4. Perhatikan tabel berikut ini :
No

Lafadz

Arti

1

dari Allah

2

taatlah kepada Allah

3

beriman

4

diantara kamu

5

tentang sesuatu

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 potongan ayat berikut ini !
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Berdasarkan Q.S. Yunus/10: 41 tersebut, sikap seorang muslim terhadap orang-orang yang
tetap memilih dalam kekafiran adalah… .
A. membatasi mereka dalam pergaulan
B. menjaga jarak dalam urusan duniawi
C. selalu berbaik sangka terhadap mereka
D. tidak mau tahu dengan pilihan mereka
E. menghormati dan menghargai pilihannya
6. Perhatikan Q.S. ali-Imran: 159 berikut!

Makna ayat yang bergaris bawah adalah ....
A. rahmat Allah akan menjadikan manusia lemah lembut
B. perintah untuk bersikap lemah lembut
C. perintah untuk selalu bermusyawarah
D. larangan bersikap kasar dan berhati keras
E. perintah untuk bertawakkal kepada Allah

7. Perhatikan Q.S. Ali Imran/3:191 di bawah 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. berdzikir, berfikir, berdoa, dan mensucikan Allah
E. berdiri, duduk, berbaring, dan bertasbih kepada Allah
8. Perhatikan Q.S. Luqman/31 : 13

Hukum bacaan yang terdapat pada Q.S. Luqman/31 : 13 tersebut... .
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A. mad thabi’i, idzhar, qalqalah dan idzgham bi ghunnah
B. mad thabi’i, qalqalah sughra, mad silah qasirah,
C. mad thabi’i, qalqalah sughra, mad silah qasirah, mad arid lissukun
D. mad wajib, idzhar qamariyah dan idzgham bila ghunnah
E. idzhar qamariyah, Ikhfa’ haqiqi dan idzgham bi ghunnah

9. Perhatikan QS. Luqman/31: 13 berikut ini!

Isi kandungan ayat tersebut di atas adalah....
A. perintah orangtua kepada anaknya harus dikerjakan
B. pentingnya anak mendengarkan perintah orang tua
C. pentingnya orang tua memberi nasihat kepada anaknya
D. orangtua dan anak harus saling menasihati dalam kebenaran
E. anak yang durhaka kepada orangtuanya tidak perlu dinasihati
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. Shalat dilakukan dengan tepat waktu
B. malu berbuat dosa karena merasa dilihat Allah
C. niat ikhlas puasa selama satu bulan penuh
D. shalat tahajud karena ingin naik kelas
E. puasa di hari kelahiran agar diberi kesuksesan
11. Ma’ruf adalah seorang 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 Ma’ruf tersebut mencerminkan iman kepada malaikat… .
A. Raqib dan Atid
B. Munkar dan Nakir
C. Malik dan Ridwan
D. Israfil dan Izrail
E. Jibril dan Mikail
12. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada kepada nabi Muhammad SAW yang
berfungsi sebagai pedoman hidup manusia agar selamat dunia dan akhirat.
Perilaku yang paling sesuai agar al-Qur’an dapat berfungsi sebagai pedoman hidup adalah ....
A. membaca al-Quran setiap pagi
B. berbuat sesuai dengan aturan al-Quran
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C. mempelajari al-Quran dengan terjemahnya
D. membawa al-Quran ke mana-mana
E. mempelajari beberapa tafsir al-Quran
13. Naila dan Uluwiyah adalah 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. meyakini bahwa kitab Hari akhir datang dari-Nya
B. menjadikan al Qur’an sebagai pedoman hidup
C. mengamalkan isi kandungan semua kitab Allah
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 menjalani kehidupan di dunia
D. menunjukkan sikap percaya diri akan potensi yang dimiliki
E. makin sempurna keimanan dan selalu sukses dalam kehidupan.
15. Hari akhir adalah hari hancurnya segala kehidupan alam semesta sekaligus menjadi awal
kehidupan akhirat. Iman kepada hari akhir menjadi salah satu rukun iman.
Contoh perilaku yang menggambarkan keimanan rukun iman di atas adalah ....
A. menggunakan kesempatan dan menggunakan semua harta selama hidup
B. berusaha untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas
C. mengarahkan sesama umat untuk melakukan tindakan demi harta
D. menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal
E. berani menegakkan kebenaran untuk kepentingan diri dan kelompok
16. Perhatikan pernyataan berikut ini:
(1) Ahsan hanya mengharap imbalan pahala dari setiap kebaikan yang dilakukannya
(2) Fuad selalu mendorong anaknya untuk senantiasa beriman dan beramal shaleh
(3) Jono meyakini bahwa semua perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan
(4) Elisa selalu meyakini bahwa Allah SWT Maha Kuasa dan Maha Adil
(5) Akmal selalu pesimis dalam bekerja dan pasrah terhadap hasilnya
Dari pernyataan tersebut, tanda-tanda beriman kepada hari akhir
A.1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 5
C. 2, 3 dan 5
D.3, 2 dan 5
E. 5, 1 dan 4
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17. Bapak Suntoko tidak selalu berhasil dalam pekerjaan sebagai pedagang, dia pernah menemui
kerugian, namun dia tidak pernah menyalahkan takdir Allah SWT yang dialaminya.
Contoh sikap yang benar dalam menerima takdir Allah adalah… .
A. Si A selalu memberi uang kepada setiap pengemis yang ditemuinya di jalan
B. Si B tidak mau berusaha, ia selalu pasrah menerima takdir Allah SWT
C. Si C malas belajar sebelum ujian, ia yakin akan mendapat jawaban dari teman-temannya.
D. Si D selalu sabar jika gagal mendapat nilai baik, meskipun sudah bekerja lebih giat
E. Si E 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.
B.
C.
D.
E.

membiasakan diri untuk selalu beprilaku terpuji
menumbuhkan semangat kerja yang tinggi
semangat dalam melakukan pekerjaan
urusan duniawi sebagai syarat kebahagiaan
optimis masuk surga dengan mudah

19. Fenomena sosial yang kini tengah mewabah di Indonesia adalah lahirnya trend-trend baru remaja
dalam berpakaian yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini disebabkan gaya berpakaian
idola mereka atau film-film yang mereka tonton.
Dampak yang dapat ditimbulkan akibat budaya berpakaian seperti ilustrasi di atas adalah ….
A. Melupakan pakaian tradisional
B. Menurunnya image pelajar dimata publik
C. Perubahan budaya timur menjadi budaya barat
D. Menurunnya daya kritis siswa dalam berpakaian
E. Hilangnya identitas kemanusiaan
20. Ahmad dan Hamid adalah dua orang yang bersahabat sejak kecil. Suatu ketika Ahmad melakukan
kesalahan, ia berbuat salah kepada Hamid dengan cara berkata dusta padanya. Hamid kemudian
mengingatkannya agar senantiasa tidak berkata dusta. Di antara manfaat yang dapat dipetik dari
sifat kejujuran Ahmad dan Hamid adalah… .
A. mengingatkan diri kita untuk senantiasa konsisten
B. memperkuat keimanan kepada Allah SWT
C. memberikan peringatan antar sesama manusia
D. memperkuat tali silaturrahim antar sesama manusia
E. terbentuknya perilaku jujur antar sesama manusia
21. Alvin adalah seorang siswa kelas XII SMA. Ia memiliki keberanian yang lebih dan menjadi
motivator teman-temanya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di sekolahnya. Sikap
Syaja’ahnya terlihat semenjak awal masuk sekolah. Orang tuanya merupakan guru agama
disekolah tersebut. Berikut ini yang bukan termasuk makna Syaja’ah adalah....
A. berani mengkritik pemimpin yang bersikap dzalim dan aniaya
B. bersikap sesuai dengan ajaran agama walaupun banyak yang tidak suka
C. benantiasa berkata, bertindak dan berfikir jujur dan kritis
D. memberikan contoh agar mendapat predikat orang yang terbaik
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E. membela teman yang dianiaya walaupun harus menanggung resiko
22. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Si A selalu semangat walaupun usahanya mengalami kegagalan
2) Si B selalu mengerjakan sholat lima waktu walaupun ia sakit
3) Si C mengisi seluruh waktunya untuk bermain-main
4) Si D gemar beramal bila orang lain memujinya
5) Si E bersifat sabar bila mendapat cobaan dari Allah SWT
Dari pernyataan tersebut, yang termasuk perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab adalah… .
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 4
C. 1, 2 dan 5
D. 2, 3 dan 4
E. 3, 4 dan 5
23. Andi bercita-cita menjadi seorang dokter. Untuk mencapai cita-citanya, Andi harus menunjukkan
sikap kerja keras. Berikut ini yang tidak termasuk sikap yang harus dimiliki Andi dalam
mencapai mimpinya adalah ....
A. menetapkan target-target yang akan dicapai
B. fokus melakukan kegiatan yang mendukung cita-citanya
C. disiplin menjalani proses mencapai cita-citanya
D. banyak berdoa dan meminta doa kepada orang tua
E. bekerja lebih berat dan lebih lama dari orang lain
24. Ujian Nasional adalah ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk mengetahui sejauh mana kualitas
pendidikan di Indonesia. Pemerintah telah mempersiapkan ujian tersebut dengan sebaik-baiknya.
Namun hingga kini hampir setiap ujian nasional berlangsung masih terjadi perilaku negatif, seperti
bocornya soal, saling menyontek, dan praktik joki.
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. Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) persaingan dunia kerja sangat tinggi, dimana orang
yang tidak mempunyai keahlian dan etos kerja akan tersisih dari persaingan tersebut serta akan
menjadi beban negara.
Berikut ini, yang menunjukkan perilaku kerja keras adalah….
A.
B.
C.
D.
E.

tidak pernah terlambat dalam setiap kegiatan
bekerja tanpa pamrih dan tidak mengenal lelah
membantu menyelesaikan setiap tugas temannya
bertanggungjawab, disiplin dan penuh kejujuran
menyelesaikan tugas untuk memperoleh simpati
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26. Peredaran narkoba (dengan berbagai jenisnya) di Indonesia semakin semarak. Tentu hal ini sangat
mengkhawatirkan terhadap kelangsungan hidup penduduk Indonesia baik secara jasmani maupun
rohani. Hal ini dapat kita ketahui dari berita di media cetak dan elektronik. Hukum mengkonsumsi
narkoba secara langsung tidak disebut dalam al-Quran dan al-Hadits tidak. Untuk itu para Ulama
Mujtahid berijtihad untuk menentukan hukum narkoba tersebut. Akhirnya ada kesepakatan bahwa
narkoba hukumnya adalah haram, yakni diqiyaskan dengan khamr.
Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi ijtihad di antaranya adalah....
A. Untuk menentukan hukum suatu perkara tidak ditemukan dalam Al Quran dan Al Hadits
B. Menciptakan suatu hukum baru meskipun dalam Al Quran dan Al Hadits sudah ada
C. Membuat kemiripan suatu hukum yang terdapat dalam Al Quran dan Al Hadits dari Nabi
D. Sebagai fasilitas bagi umat untuk menanyakan suatu perkara yang terjadi akhir-akhir ini
E. merupakan organisasi ulama untuk menampung aspirasi umat Islam yang berkembang
27. Selain zakat fitrah, pada bulan Ramadhan biasanya para muzakki juga mengeluarkan zakat hasil
usaha atau zakat mal, hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kaum dhu’afa
sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka khususnya dalam menghadapi hari raya idul
fitri.
Berdasar deskripsi di atas, hikmah zakat bagi orang yang menerimanya (mustahiq) adalah ....
A. dapat membersihkan harta
B. menghindarkan diri dari sifat kikir
C. menumbuhkan sifat dermawan
D. mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat
E. membentuk pribadi yang peduli kepada sesama
28. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini !
1) Sebelum memandikan membaca hamdalah dan al-Fatihah
2) Memandikan jenazah harus ikhlas karena Allah dan menutupi aib mayat
3) Jenazah dimandikan dengan air suci menyucikan
4) tubuh jenazah hendaknya ditutup dengan kain basahan
5) Jenazah dimandikan oleh keluarga atau mahramnya
Pernyataan diatas yang termasuk ketentuan dalam memandikan jenasah adalah....
A. 1, 2, 3, dan 4
B. 1, 2, 3, dan 5
C. 2, 3, 4, dan 5
D. 2, 3, dan 4
E. 2, 3, dan 5
29. Shalat jumat hukumnya wajib bagi laki-laki. Tata cara pelaksanaannya harus dilengkapi dengan
khutbah. Perbedaan khutbah jumat dengan dakwah adalah ….
A. khutbah jumat bisa dilakukan kapan saja sedangkan dakwah dilakukan pada hari Jum’at setelah
masuk waktu dzuhur
B. khutbah Jum’at dilakukan sebelum pelaksanaan shalat jumat sedangkan dakwah pelaksanaan
setelah shalat Jum’at
C. khutbah Jum’at dapat dilaksanakan kapan saja sedangkan dakwah dilakukan pada hari Jum’at
sebelum masuk waktu dzuhur
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D. khutbah Jum’at tidak ada syarat rukun sedangkan dakwah dilakukan dengan memperhatikan
syarat dan rukun-rukunnya
E. khutbah Jum’at dilakukan pada hari Jum’at setelah masuk waktu dzuhur sedangkan dakwah
dapat dilakukan kapan saja
30. Jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar benda dengan benda lain dengan dan rukun tertentu.
Jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka dan memenuhi syarat dan rukun dalam
bertransaksi.
Berikut yang bukan merupakan azas transaksi dalam jual beli adalah ... .
A.
B.
C.
D.
E.

mempergunakan cara-cara bathil
tidak diperbolehkan melakukan kegiatan riba
pembayaran dengan cash (tunai)
menghindarkan diri dari cara-cara yang zalim
tidak diperbolehkan adanya spekulasi

31. Di era digital dan kemajuan teknologi seseorang tidak perlu lagi pergi ke sebuah toko untuk membeli
kebutuhan sehari-hari, karena segala macam kebutuhan dapat dibeli hanya dengan menekan jari di
ponsel barang yang dibutuhkan akan datang ke tempat yang sudah ditunjukkan sewaktu pesan barang.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, transaksi jual beli online berikut yang sesuai dengan syariat adalah ...
A. harga jual barang ditentukan lebih tinggi dari penjual lain.
B. metode pembayaran hanya dapat dilakukan dengan cara transfer.
C. keterangan tentang barang yang dijual dituliskan sesuai dengan keadaan barang.
D. gambar barang yang ditampilkan tidak sama dengan produk yang sebenarnya.
E. barang pesanan pembeli dikirim lebih lambat dari estimasi yang dijanjikan.

32. Shobirin adalah seorang yang berhasrat untuk menikah, ia mampu untuk memberikan nafkah
tetapi masih dapat mengendalikan diri dari perbuatan zina walaupun tidak segera menikah.
Hukum menikah baginya adalah….
A. wajib
B. sunah
C. makruh
D. jaiz
E. haram
33.

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Jika ada seorang gadis yang menikah
maka harus ada wali nikah, orang yang paling berhak menjadi wali nikah bagi gadis tersebut
adalah ....
A. Kakek (ayah dari ayah)
B. Ayah kandung
C. Saudara (kakak atau adik laki-laki sekandung)
D. Saudara (kakak atau adik laki-laki seayah)
E. Paman (saudara laki-laki ayah)

34.

Fadil dan Vivi telah lama menjalin ta’aruf untuk saling mengenal diantara keduanya. Mereka
ingin segera menikah untuk menghalalkan hubungan dalam ikatan suci yang sah agar
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memperoleh kemaslahatan dan memelihara kehormatan diri. Pernikahan yang sah menurut Islam
harus sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum syariat.
Perhatikan hal-hal berikut ini!
1) Petugas dari KUA
2) Calon suami dan calon istri
3) Wali nikah
4) 2 orang saksi
5) Mahar
6) Ijab qabul
Rukun nikah ditunjuk pada nomor ....
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.

Apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa harta.
Sedangkan ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari istri, ibu dan bapak dan 1 anak laki-laki.
Bagian yang diterima oleh anak laki-laki berdasarkan ilmu Faraidl adalah ....
A. 1/8
B. 1/4
C. 1/2
D. 2/3
E. Ashabah

36.

Hijrah merupakan peristiwa monumental dalam perjalanan dakwah Islam. Pada tahun ke 14
kenabian Rasulullah SAW dan para pengikutnya melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Beliau untuk membangun Madinah di antaranya adalah
mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi; dalam bentuk penandatanganan Piagam
Madinah.
Berikut ini yang tidak termasuk isi pokok dari Piagam Madinah adalah....
A. menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin semua golongan
B. kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi Madinah
C. kaum muslimin dan Yahudi bersama-sama mempetahankan Madinah
D. kaum yahudi bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya
E. kaum Yahudi memberikan kontribusi keamanan bersama

37.

Perhatikan tabel tokoh muslim masa modern dengan hasil karyanya berikut:
Tokoh
Syah Waliyullah
Muhammad Ali Pasya

Hasil karya / Pemikiran
Buku Fuyun Al-Haramain
Sekolah modern

Al-Tahtawi

Kekuasaan raja yang absolut harus
dibatasi oleh syariat
Tidak ada pemisahan antara agama dan
politik.
Pembukaan pintu ijtihad
Al-Manar (majalah modern)

Jamaluddin Al-Afghani
Muhammad Abduh
Rasyid Rida
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Sultan Mahmud II

Mektebi Ulumi Edebiyet (Tenaga
Penterjemah)
Buku The Reconstruction of Religious
Thought in Islam

Muhammad Iqbal

Berdasarkan tabel di atas, gagasan inovatif Muhammad Ali Pasya memberi dampak terhadap….
A. masuknya fiqih ke dalam kurikulum
B. masuknya akidah ke dalam kurikulum
C. masuknya fisika ke dalam kurikulum
D. masuknya akhlaq ke dalam kurikulum
E. masuknya al-Quran ke dalam kurikulum
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 yang 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
1. Hasyim Asyari

a.

2.

Ahmad Dahlan

3.

Prof. Dr. H. Abdul Malik c.
Karim Amrullah (Hamka)
Tuanku Imam Bonjol, d.
Pahlawan Perang Padri
Sultan Alaudin
e.

4.
5.

b.

Bentuk perjuangan
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, aktif
dalam Muhammadiyah, dan sastrawan
Pendiri organisasi Islam bernama Nahdlatul Ulama’
Pendiri organisasi islam bernama Muhammadiyah
Raja Gowa ke-14 yang pertama memeluk agama Islam.
Penyebar Islam ke kerajaan tetangganya.
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
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40. Selain masjid Aya Sophia di Turki dan masjid-masjid hebat lainnya, Islam juga meninggalkan
peninggalan lainnya seperti jembatan dan kanal di Spanyol, sistem pengairan bawah tanah di
negara Arab, taman-taman kota di Cordoba.
A.
B.
C.
D.
E.

kebudayaan dan sistem pendidikan
sistem pendidikan dan arsitektur
kebudayaan dan intelektual
kebudayaan dan arsitektur
intelektual dan arsitektur

SOAL URAIAN
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 dilaksanakan dengan baik sehingga dia sangat disayang oleh mereka . Di satu
sisi ada orang tua yang selalu dibuat jengkel oleh tingkah laku anaknya, sebut saja si A, setiap
bapak ibu menyuruhnya jarang dia lakukan.
Dari cerita singkat tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan perilaku seorang anak terhadap orang
tua, Jelaskan!
44. Pak Fulan meninggal dunia. Dia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk
biaya perawatan jenazah dan membayar hutang, harta waris yang tersisa Rp 75.000.000,00
Ahli waris terdiri dari seorang bapak, isteri, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak
perempuan.
Berapa bagian masing-masing ahli waris!
45. Masa kejayaan Islam ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh di berbagai bidang Ilmu
Pengetahuan. Tuliskan lima penyebab berkembangnya Islam yang sangat pesat pada periode
kejayaan Islam!

Soal Utama USPBKS PAI & BP SMA/SMK 2019/2020 K-13|P-1

12

