DOKUMEN NEGARA
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: K-13 / P-2
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: Semua Program
:
: 07.30 – 09.30 (120 menit)
KERJAKAN SOAL
BERIKUT

1.

Perhatikanlah kutipan Q.S. al-Hujurat/49: 10

Kalimat yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada 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. Mad thabi’i, qalqalah sughra, alim lam syamsiyah
B. Mad thabi’i, qalqalah kubra, alim lam qomariyah
C. Mad thabi’i, qalqalah sughra, alim lam qomariyah
D. Mad thabi’i, qalqalah kubra, alim lam syamsiyah
E. Mad wajib muttasil, qalqalah kubra, alim lam qomariyah
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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 yang berbeda
C. jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian
D. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya
E. maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an ) dan rasul (sunnahnya)
4. Perhatikan tabel dibawah ini :
No

Lafadz

Arti

1

yang demikian itu lebih baik

2

dan lebih baik akibatnya

3

jika kamu

4

maka kembalilah

5

dalam keraguan

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. 2, 3 dan 4
E. 1, 4 dan 5
5. Perhatikan potongan ayat dibawah ini !

Perilaku di bawah ini yang sesuai dengan Q.S. Yunus/10: 41 tersebut… .
A. mengajak teman yang berbeda agama untuk shalat bersama kita
B. mengucapkan salam kepada pemeluk agama lain atau non muslim
C. mengikuti kegiatan kebaktian yang dilaksanakan oleh teman yang berbeda keyakinan
D. memberikan kesempatan kepada karyawan yang non muslim untuk beribadah sesuai
keyakinannya
E. melaksanakan kerja bakti memperbaiki lingkungan sekitar bersama seluruh elemen
masyarakat
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6. Perhatikan Q.S. Ali Imran/3:190 berikut ini !

Makna ayat yang bergaris bawah adalah ....
A. rahmat Allah 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/3:190 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 : 14

Hukum bacaan bergaris bawah pada Q.S. Luqman/31 : 14 tersebut... .
A. mad thabi’i, Idzhar, qolqolah dan idzghom bi ghunnah
B. mad thabi’i, qolqolah sughra, mad silah qasirah,
C. Ikhfa, ghunnah, idgham bi ghunnah
D. mad wajib, idzhar qomariyah dan idzghom bila ghunnah
E. idzhar qomariyah, Ikhfa’ haqiqi dan idzghom bi ghunnah
9. Perhatikan Q.S. Luqman/31 : 13 berikut ini:

Isi kandungan ayat di atas adalah ….
A. menutut kita untuk selalu membela orangtua walaupun itu pahit
B. memberikan ASI kepada anak bayi merupakan kewajiban orangtua
C. memberi ASI kepada anak bayi sebaiknya sampai dua tahun
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D. menuntut kita untuk selalu berbat baik kepada orangtua
E. berwasiatlah kepada kedua orangtuanya selagi ia masih hidup
10. Perhatikan hadits berikut ini:

أﹶ ﹼﹶ
ﻙ
نﺗﹶﻌﹾﺒﹸ ﹶﺪاﷻﹶﹶﮐﺄﹶﹼﹶ ﹶ
 ﹶ١ﻟﻢﺗﹶ ﻜﹸﹾﻦﺗﹶﹶﺮا ﹸﻩ ﹶﻓﺈ ﹼﹶﻧﻪﹸﻳﹶﹶﺮ
ﻧﻚﺗﹶﹶﺮاﻩﹸ ﹶﻓﺈ ﹾن ﹶﹾ
“Hendaknya kamu beribadah kepada ﹶAllah seakan-akan kamu
 ﹶmelihatNya. 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. Ma’ruf 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. Roqib dan Atid
B. Munkar dan Nakir
C. Malik dan Ridwan
D. Isrofil dan Izroil
E. Jibril dan Mikail
12. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya.
Berikut yang merupakan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hal tersebut adalah ....
A. mempelajari isi kandungan al-Quran
B. melaksanakan shalat di awal waktu
C. melaksanakan shaum sunnah
D. menghormati orang tua dan guru
E. membaca al-Quran dengan merdu
13. Nafida dan Ulfa 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 Allah SWT datang dari-Nya
B. menjadikan kitab Allah SWTsebagai pedoman hidup
C. mengamalkan isi kandungan semuanya
D. mengamalkan kitab Allah SWT 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.
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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. Kiamat pasti terjadi, dan setiap manusia akan mempertanggung jawabkan perbuatannya masingmasing.
Pernyataan yang paling tepat sebagai contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Hari
Akhir berdasarkan ilustrasi di atas adalah ….
A. menuruti semua keinginan yang diungkapkan teman
B. senantiasa menuntut ilmu dalam setiap kesempatan
C. memberikan dorongan untuk selalu bersikap optimis
D. menghindari perbuatan maksiat sekecil apapun
E. menyayangi keluarga dan menjaga alam lingkungan
16. Meski kita sudah berusaha dengan maksimal mencapai cita-cita tetapi terkadang berbeda antara
harapan dengan kenyataan. Dibalik semua itu tersimpan hikmah yang pada intinya baik untuk
dunia akhirat. Diantara tanda-tanda beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari
adalah….
A. menumbuhkan kepatuhan dan kepercayaan kepada sesama manusia.
B. memelihara nilai-nilai semangat kebangsaan dilingkungan masyarakat.
C. motivasi diri untuk terus beramal sholeh dan memperbanyak beribadah.
D. senantiasa hidup hati-hati, karena hidup itu hanya untuk diri sendiri.
E. membenci segala perbuatan tak perlu dan rasa senang melakukan olah rasa.
17. Ali terlahir dalam keadaan cacat, kaki kanannya tidak berkembang secara normal sehingga ia
berjalan dengan pincang. Tapi ia tidak pernah menyalahkan siapapun atas cacat
yang dialaminya. Ia pun tidak merasa minder atau patah semangat karena keadaannya.
Sikap Ali tersebut merupakan perilaku…
A. melawan takdir
B. menunggu takdir
C. menerima takdir dengan ikhlas
D. merenungi takdir
E. acuh tak acuh terhadap takdir
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
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19. Gaya berpakaian remaja saat ini banyak dipengaruhi oleh media massa dan cara berpakaian dunia
entertainment. Tidak sedikit cara berpakaian tersebut bertentangan dengan syariat Islam.
Berikut adalah dampak yang dapat ditimbulkan dari budaya berpakaian remaja seperti ilustrasi di
atas, kecuali ….
A. meningkatnya jumlah remaja yang berpakaian islami
B. hilangnya budaya malu pada remaja
C. meningkatnya bisnis pakaian remaja
D. menurunnya daya berpikir kritis manusia
E. menurunnya rasa keimanan remaja
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.

Ketika Nabi Ibrahim As. bertanya kepada putranya yaitu Nabi Ismail As.: “Bagaimana
pendapatnmu apabila Allah SWT telah memerintahkanku untuk menyembelihmu ? Nabi Ismail
As. menjawab : “ Jika Allah SWT memerintahkan demikian, maka ayah harus segera
melaksanakannnya. Sikap Syaja’ah yang dilakukan Nabi Ismail As sebagai bentuk ....
A.
B.
C.
D.
E.

Pengabdian
Ketaatan
Kepasrahan
Peribadahan
Keterpaksaan

22. Perhatikan pernyataan berikut !
1) Pak Amin selalu semangat walaupun usahanya mengalami kegagalan
2) Pak Jalil selalu mengerjakan sholat lima waktu walaupun ia sakit
3) Pak Malik mengisi seluruh waktunya untuk bermain-main
4) Pak Amar gemar beramal bila orang lain memujinya
5) Pak Sandi bersifat sabar bila mendapat cobaan dari Allah
Dari pernyataan tersebut, yang termasuk perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab adalah… .
A. 1,2 dan 3
B. 2,3 dan 4
C. 1,3 dan 4
D. 1, 2 dan 5
E. 3,4 dan 5
23. Perhatikan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan kinerja sesorang berikut!
1. Melakukan apa yang ia ucapkan.
2. Memiliki jiwa melayani.
3. Memilih pekerjaan yang lebih menguntungkan.
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4. Berani meminta maaf atas kesalahan.
5. Bekerja sesuai dengan keinginannya.
Pernyataan di atas yang merupakan sikap tanggung jawab adalah ....
A. 1-2-3
B. 1-2-4
C. 2-3-4
D. 2-3-5
E. 3-4-5
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....
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. Seiring berkembangnya teknologi banyak diantara siswa yang dapat menciptakan aplikasi terkait
dengan IT.Wujud perilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari
tercermin dalam sikap....
A. menjadi teladan dalam masyarakat
B. meneladani prestasi yang telah dicapai
C. tidak merusak, meniru dan memalsukan
D. berinovasi danberkarya dengan baik.
E. menghindarkan perasaan iri dan dengki
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 ijtihad yang disampaikan oleh para ulama
27. Salah satu amalan dalam rangkaian ibadah haji adalah berlari-lari dari bukit Shafa ke Marwa (sa’i)
sebagaimana pernah dilakukan oleh ibunda Nabi Ismail as. yaitu Siti Hajar dalam mencari air.
Hikmah yang bisa dipetik dari pelaksanaan sa’i berdasarkan deskripsi di atas adalah ....
A. menumbuhkan sifat jujur, rela berkorban dan sabar dalam kehidupan
B. menghindarkan diri dari sikap kikir dan sombong dalam pergaulan
C. menumbuhkan sikap dermawan dan memiliki kepedulian kepada sesama
D. menjadikan pribadi yang teguh pendirian dan kuat dalam menghadapi cobaan hidup
E. menumbuhkan kesadaran bahwa usaha yang sungguh-sungguh akan membuahkan hasil
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28. Perhatikan pernyataan – pernyataan berikut !
1. Jenazah laki – laki sebaiknya dikafani dengan tiga helai kain kafan, dan wanita dengan
lima helai
2. Jika jenazahnya laki – laki hendaknya yang mengkafani juga laki – laki
3. Tiap helai dari kain kafan dihamparkan diatas tikar dan diberi harum – haruman
4. Jenazah diletakkan diatas kain kafan dengan posisi tangan diangkat seperti sedang
takbirotul ihram
5. Seluruh tubuh jenazah ditutup kain kafan kecuali kepala dibiarkan terbuka
Pernyataan diatas yang termasuk ketentuan mengkafani jenazah adalah ….
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 1, 3, dan 5
D. 2, 4, dan 5
E. 3, 4, dan 5
29. Shalat jumat hukumnya wajib bagi laki-laki.Tata cara pelaksanaannya harus dilengkapi dengan
dua khutbah. Perbedaan khutbah jumat dengan tabligh adalah....
A. khutbah jumat dilakukan pada hari jumat setelah masuk waktu dzuhur sedangkan tabligh
dapat dilakukan kapan saja dan mengutamakan diskusi
B.khutbah jumat bisa dilakukan kapan saja sedangkan tablig dilakukan pada hari jumat setelah
masuk waktu dzuhur
C.khutbah jumat dapat dilaksanakan kapan saja sedangkan tabligh dilakukan pada hari jumat
sebelum masuk waktu dzuhur
D. dalam khutbah jumat tidak ada syarat rukun sedangkan tabligh dilakukan dengan
memperhatikan syarat dan rukun-rukunnya
E. khutbah jumat bisa dilakukan kapan saja sedangkan tabligh dilakukan pada hari jumat setelah
masuk waktu dzuhur
30. Perhatikan pernyataan –pernyataan berikut :
1)
2)
3)
4)
5)

Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak ) yang melakukan transaksi itu.
Ketentuan–ketentuan dalam transaksi,boleh menyimpang dari aturan syariat.
Setiap transaksi harus dilakukan secara sukarela, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
Setiap transaksi hendaknya dilandasi dengan niat baik dan ikhlas karena Allah SWT.semata
Transaksi ekonomi antara umat Islam dan non Islam dibolehkan walaupun menyimpang dari
syariat.
Dari pernyataan –pernyataan tersebut, pernyataan yang termasuk kedalam asas-asas transaksi
ekonomi dalam islam ialah....
A.
B.
C.
D.
E.

1, 2, dan 3
3, 4, dan 5
2, 4, dan 5
2, 3, dan 4
1, 3, dan 4
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31. Perhatikan contoh-contoh transaksi jual beli dengan cara online berikut:
1. Toko Cahaya menampilkan deskripsi produk yang dijualnya dengan menyembunyikan cacat
yang terdapat pada barang tersebut
2. Toko Surya menyertakan gambar dilengkapi dengan keterangan lengkap sesuai dengan
spesifikasi produk yang dijualnya
3. Toko Dafa menjual produknya dengan cara kredit (cicilan)
4. Toko Sinar mengirimkan produk dengan merk yang berbeda dari yang dipesan pembelinya
Manakah transaksi jual beli di atas yang dibenarkan menurut ajaran Islam?
A. 1 dan 2.
B. 1 dan 3.
C. 2 dan 3.
D. 2 dan 4.
E. 3 dan 4.
32. Abdullah adalah orang yang mempunyai libido tinggi, jika tidak segera menikah dikhawatirkan dia
akan berbuat zina. Maka hukum menikah baginya adalah….
A. wajib
B. sunah
C. makruh
D. jaiz
E. haram
33. Jika wali nikah terdiri dari Saudara ( kakak atau adik laki-laki sekandung ) Saudara ( kakak atau
adik laki-laki seayah), Saudara ( kakak atau adik laki-laki seibu), Anak dari saudara laki-laki ayah
seayah seibu, Anak dari saudara laki- laki ayah seibu, maka yang berhak menikahkan seorang
gadis adalah ....
A. Saudara ( kakak atau adik laki – laki sekandung )
B. Saudara ( kakak atau adik laki – laki seayah)
C. Saudara ( kakak atau adik laki – laki seibu)
D. Anak dari saudara laki – laki ayah seayah seibu
E. Anak dari saudara laki – laki ayah seibu
34. Raihan dan Rika akan mengikat diri dan menghalalkan hubungan mereka dalam jalinan suci
pernikahan. Mereka ingin mewujudkan kemaslahatan, dan memelihara kehormatan diri agar tidak
terjerumus dalam zina. Dalam melaksanakan pernikahan tentu harus sesuai dengan tata cara, rukun
dan syarat yang telah ditentukan agar sah secara Islami. Berikut ini yang termasuk rukun nikah
ialah....
A. Calon suami-istri, petugas dari KUA, wali nikah, dan ijab qobul
B. Calon suami-istri, orang tua, dan ijab qobul
C. Calon suami-istri, mahar untuk istri, orang tua, 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.

Jika seorang istri meninggal dunia meninggalkan harta dan ahli waris yang ada adalah suaminya
tanpa ada anak ataupun cucu, berapakah bagian yang didapatkannya dari harta warisan tersebut?
A. 1/2
B. 1/3
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C. 1/4
D. 1/6
E. 1/8
36.

37.

Wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan Pamannya Abu Thalib, yang selalu menjadi pembela
utama dari ancaman para kafirQuraisy, beban Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan
ajaran Islam makin berat. Di sisilain, kesediaan penduduk Madinah (Yatsrib) memikul tanggung
jawab bagi keselamatan Rasulullah SAW merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah
Rasululllah. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah antara lain
seperti berikut kecuali ….
A. Datangnya 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah saw di Bukit Aqabah dan
berikrar memeluk agama Islam
B. Datangnya 73 orang suku Aus dan Khazraj mengajak Rosululloh bersedia hijrah ke Madinah
C. Pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah saw dan para pengikutnya.
D. Penindasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah saw dan
para pengikutnya
E. Adanya keinginan Rosululloh untuk dapat menguasai wilayah Madinah dan sekitarnya
Perhatikan tabel tokoh muslim masa modern dengan hasil karyanya berikut:
Tokoh
Hasil karya / Pemikiran
Syah Waliyullah
Buku Fuyun Al-Haramain
Muhammad Ali Pasya
Sekolah modern
Al-Tahtawi
Jamaluddin Al-Afghani
Muhammad Abduh
Rasyid Rida
Sultan Mahmud II
Muhammad Iqbal

Kekuasaan raja yang absolut harus
dibatasi oleh syariat
Tidak ada pemisahan antara agama dan
politik.
Pembukaan pintu ijtihad
Al-Manar (majalah modern)
Mektebi Ulumi Edebiyet (Tenaga
Penterjemah)
Buku The Reconstruction of Religious
Thought in Islam

Berdasarkan tabel di atas, gagasan inovatif Sultan Mahmud II memberi dampak terhadap ….
A. munculnya sekolah sekolah berkualitas
B. maraknya pelajar mempelajari bahasa
C. semakin berkembangnya ilmu pengetahuan
D. merebaknya semangat mempelajari sain
E. tingginya minat pelajar membaca buku
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.
B.
C.
D.
E.

perdagangan, pernikahan, dan pendidikan (pesantren)
pernikahan, kesenian, dan perdagangan
peperangan, politik, dan pendidikan (pesantren)
pendidikan (pesantren), politik, dan kesenian
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
1)
2)
3)

4)

5)

Nama Tokoh Pejuang Islam
Hamzah fansuri

Bentuk Perjuangannya
Mendirikan sebuah masjid Baiturrahman yang
megah di Aceh sebagai pusat dakwah Islam
Sultan Zainal Abidin
Seorang Intelektual Islam di Aceh
Sultan Iskandar Muda
Sultan yang paling besar dalam masa
kesultanan
Aceh
(1607-1636
M)
mengembangkan pusat perdagangan dan
pembelajaran Islam
Sunan
Ampel
(Raden Kegiatan dakwahnya dengan mendirikan dan
Rahmat)
mengasuh pesantren di Ampel Denta
Surabaya.
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. Faktor penting berkembangnya Islam pada masa modern adalah pesatnya kemajuan ilmu
pengetahuan umum berbasis pengetahuan agama. Ibnu Al-Haitsam misalnya, selain faham
pengetahuan agama, beliau juga menciptakan apa yang kita kenal sekarang dengan Trigonometri.
Hasil karya Ibnu Al-Haitam di atas membawa kita mengenal apa yang dinamakan ….
A. Aljabar dan kalkulus
B. Bilangan ganjil dan genap
C. Penambahan dan perkalian
D. Sinus dan Cosinus
E. Aritmatika dan fisika dasar
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 ;
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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. Ibu Siti Syarifah meninggal dunia. Ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan
untuk biaya perawatan jenazah, wasiat dan membayar hutang, harta waris yang tersisia Rp
60.000.000,00. Sementara ahli warisnya terdiri dari seorang ibu, suami, 3 orang anak laki-laki dan
dua orang anak perempuan.
Hitunglah 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
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