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PETUNJUK 

 
1. Isikan identitas Anda pada Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(LJUSBN) Pendidikan Agama atau Lembar Jawaban Komputer Ujian Sekolah 
Berstandar Nasional (LJKUSBN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B 
sesuai petunjuk. 

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJKUSBN. 
3. Jagalah LJUSBN/LJKUSBN agar tidak rusak, sobek ataupun terlipat.  
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir dengan 4 (empat) pilihan jawaban. 
5. Periksa dan bacalah setiap butir soal sebelum Anda menjawabnya. 
6. Pilih jawaban yang benar dengan menghitamkan salah satu bulatan A, B, C, atau D 

yang tersedia atau memberikan tanda silang sesuai petunjuk.  
7. Apabila ada jawaban yang dianggap salah, dan ingin memperbaiki, coretlah dengan 

dua garis lurus(=) mendatar pada jawaban yang salah, kemudian beri tanda silang 
(X) pada huruf jawaban yang dianggap benar. 

 
8. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, 

rusak atau tidak lengkap. 
9. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
10. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.  
11. Setiap bentuk kecurangan adalah pelanggaran. 
12. Bacalah “Basmalah” sebelum mengerjakan soal! 
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SOAL 
 
1. Perhatikan daftar potongan ayat di bawah ini! 

 
Potongan ayat yang mengandung hukum bacaan “Al” qamariyah terdapat pada nomor 
.... 
A. 1, 2 dan 3 
B. 2, 3 dan 6 
C. 3, 4 dan 5 
D. 3, 5 dan 6 
 

2. Perhatikan daftar potongan ayat di bawah ini! 

 
 

Potongan ayat yang mengandung hukum bacaan ikhfa’ ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 1 dan 4 
B. 2 dan 5 
C. 3 dan 6 
D. 4 dan 2 
 

3. Perhatikan daftar potongan ayat di bawah ini! 
 



 
 

Hukum bacaan mim mati yang menunjukkan ikfa’ safawi terdapat pada nomor .... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4  
 

4. Perhatikan QS Al Zalzalah berikut! 

 
Jumlah qalqalah sugra pada Qs Al-Zalzalah di atas adalah .... 
A. 4 
B. 5 
C. 6 
D. 7 
 

5. Potongan ayat yang mengandung hukum  bacaan ”ra” tarqiq adalah .... 

 
 

6. Perhatikan potongan ayat berikut! 
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Contoh hukum bacaan mad aridh lissukun pada ayat di atas ditunjukkan oleh nomor 
.... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
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7. Perhatikan daftar potongan ayat berikut! 
 
 
 
 
Makna tanda wakaf yang terdapat pada ayat di atas adalah .... 
A. harus berhenti 
B. tidak boleh berhenti 
C. boleh berhentiboleh tidak 
D. berhenti pada salah satu titik 
 

8. Perhatikan daftar potongan ayat dari Qs At-Tiin berikut! 

 
 
Urutan yang sesuai sehingga menjadi kalimat yang benar dari Qs At-Tiin ayat 3 
sampai 5 .... 
A. 5 – 3 – 2 – 8 – 7 – 1 – 4 – 6  
B. 2 – 8 – 7 – 1 – 3 – 5 – 4 – 6  
C. 3 – 5 – 4 – 6 – 2 – 8 – 7 – 1  
D. 4 – 6 – 3 – 5 – 2 – 8 – 7 – 1 
 

9. Perhatikan potongan ayat dari QS at Tiin berikut!       

 
Makna yang terkandung dari potongan ayat di atas adalah .... 
A. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, jasmani maupun rohani 
B. Manusia akan jatuh martabatnya di sisi Allah, jika tidak mempunyai ilmu  
C. Allah akan memberikan pahala yang besar dan tak putus-putus bagi orang-orang 

yang beriman dan beramal saleh. 
D. Allah adalah Hakim yang Mahaadil 
 
 
 
 
 



10. Perhatikan potongan ayat dari Qs Al-Insyirah berikut! 
 

¨β Î*sù yìtΒ  Îô£ ãè ø9$#  # · ô£ ç„ ∩∈∪ ¨β Î) yì tΒ  Î ô£ ãèø9 $# # Z ô£ ç„ ∩∉∪ #sŒ Î*sù  |Møî t sù  ó=|ÁΡ $$ sù ∩∠∪
 

Ayat yang digarisbawahi mengandung arti .... 
A. Bukankah Kami telah melapangkan dadamu Muhammad)? 
B. Dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu? 
C. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan 
D. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk 

urusan yang lain) 
 

11. Perhatikan ayat berikut! 

χÎ) ©! $# 4’n?tã Èe≅ä. &™ ó© x« ÖƒÏ‰ s%
 

Potongan ayat di atas mengandung makna salah satu sifat wajib bagi Allah, yaitu .... 
A. wahdaniyat 
B. qudrat 
C. iradat 
D. ilmu 
 

12. Arif Rizki merupakan ketua OSIS dan Nur Hidayah sekretarisnya, mereka berdua 
sering melaksanakan kegiatan  bersama. Mereka memahami bahwa mereka berlainan 
jenis, sehingga dalam pergaulannya mereka tetap saling menjaga diri meskipun ada 
kesempatan untuk berbuat yang melanggar aturan Islam.  Mereka meyakini bahwa 
Allah maha tahu apa yang dilakukan makhluk-Nya. 
Kisah di atas menggambarkan keyakinan Arif Rizki dan Nur Hidayah bahwa Allah 
memiliki sifat wajib, terutama .... 
A. wahdaniyat 
B. qudrat 
C. iradat 
D. ilmu 
 

13. Salah satu asmaul husna adalah Al-Wahhab. Di bawah ini merupakan sikap yang 
mencerminkan perilaku asmaul husna Al-Wahhab,  yaitu .... 
A. siswa yang senantiasa menghormati orang tua dan menyayangi orang yang lebih 

muda 
B. seorang ibu yang memberikan air susu kepada anaknya tanpa mengharapkan 

balas jasa 
C. kepala sekolah mengerahkan semua guru-guru dan siswanya agar sekolah indah 

dan bersih 
D. seorang dokter melayani dan mengobati setiap pasien penuh dengan rasa empati 
 

14. Perhatikan ayat di bawah ini. 

 
Ayat tersebut menjelaskan  tugas malaikat Izrail.  sikap yang mencerminkan iman 
kepada malaikat tersebut adalah... 
A. Senantiasa membantu teman yang membutuhkan 
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B. Memberikan inspirasi kebaikan kepada teman 
C. Mengisi kehidupan di dunia dengan ibadah  
D. Meningkatkan kemampuan dalam ilmu pengetahuan 
 

15. Allah telah menurunkan  4  kitab kepada nabi dan rasul-Nya. Kitab-kitab tersebut wajib 
diimani dalam kehidupan sehari-hari.  
Pernyataan di bawah ini merupakan sikap seorang muslim yang mencerminkan 
keimanan terhadap kitab-kitab Allah .... 
A. melaksanakan semua isi kitab-kitab Allah tanpa memilih-milih isinya 
B. menghormati pemeluk agama berdasarkan kitab-kitab Allah, karena semua agama 

sama  
C. menyebarkan semua ajaran Allah berdasarkan kitab-kitab-Nya kepada umat Islam 
D. meyakini kebenaran kitab-kitab Allah, namun hanya melaksanakan isi ajaran al-

Quran 
 

16. Perhatikan daftar berikut! 
1) memperindah jenis tulisan al Quran 
2) mengikuti musabaqah tilawatil Quran 
3) menghias tempat penyimpanan al Quran 
4) membaca dan mengamalkan isi al Quran 
Perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada kitab al-Quran ditunjukkan nomor 
.... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

17. Perhatikan  nama-nama rasul berikut! 
1) Nabi Nuh As 
2) Nabi Yusuf As 
3) Nabi Muhamad SAW 
4) Nabi Ismail As 

5) Nabi Ibrahim 
6) Nabi Ayub As 
7) Nabi Isa As 
8) Nabi Musa As 

Nama rasul Allah yang termasuk ulul azmi adalah …. 
A. 2 – 4 – 5 – 6 – 8  
B. 3 – 5 – 6 – 7 – 8  
C. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
D. 1 – 3 – 5 – 7 – 8  
 

18. Nabi Muhamad SAW menyampaikan dakwahnya kepada semua kalangan; baik rakyat 
maupun pejabat, kaya maupun miskin, tua maupun muda. Dalam dakwahnya beliau 
senantiasa mendapatkan penentangan berupa makian, lemparan batu maupun 
kotoran unta bahkah pengusiran orang-orang Arab Jahiliyah, namun beliau tetap 
menyampaikan dakwahnya. 
Paparan di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhamad SAW mempunyai sifat yang 
sesuai dengan sipat wajib bagi rasul, yaitu ... 
A. tabligh  
B. sidik 
C. amanah 
D. fatonah 
  



19. Kiamat pasti terjadi, kapan waktunya hanya Allah-lah yang mengetahuinya. Namun 
demikian Allah dan rasul menyampaikan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda tersebut 
antara lain, kecuali .... 
A. banyak orang yang sekolah sampai keperguruan tinggi 
B. munculnya matahari dari sebelah barat 
C. semakin maraknya perbutan maksiat secara terbuka 
D. munculnya dajjal  

 
20. Perhatikan kutipan berita berikut! 

 
Kejadian di atas di atas memberi gambaran bahwa .... 

Solok (MOL) -- Bencana tanah longsor kembali menimpa Kabupaten Solok. Musibah lonsor kali 
ini melanda Sawah Ilia, Saok Laweh, Kab. Solok. Longsor yang terjadi pada pukul 07.00 WIB hari 
ini, menelan korban dua orang meninggal, satu masih tertimbun, tujuh dirawat di RSUD Solok. 
Selain menimbulkan korban jiwa, longsor ini juga menyebabkan lima rumah rumah 

Sumber : http://www.minangkabauonline 

A. umat manusia akan mengalami kematian 
B. musibah dapat terjadi dimana dan kapan saja  
C. bencana tanah longsor terjadi di  kabupaten solok 
D. Solok merupakan kota yang sering terjadi bencana 
 

21. Dengan keadaan ekonomi yang serba kekurangan, kakak beradik Indri dan Indra 
senantiasa berangkat ke sekolah dengan ceria. Ia menyadari hidupnnya serba 
kekurangan, namun ia menerima dengan ikhlash keadaan ekonominya itu sambil 
berusaha mendapatkan suatu yang lebih baik. Sikap Indri andi di atas mencerminkan 
sikap.... 
A. sabar 
B. tawakal 
C. qana’ah 
D. tawadhu   
 

22. Pada awalnya Budi  merupakan anak orang kaya, sehingga segala kebutuhan 
hidupnya cenderung mewah. Namun sejak bapakya meninggal, keadaan ekonomi 
keluarganya berubah, ibunya sakit-sakitan sehingga semua harta peninggalan 
ayahnya habis ia gunakan untuk membiayai pengobatan ibunya, bahkan sekarang 
Indri tidak mampu lagi melanjutkan sekolah karena kekurangan biaya. 
Sikap yang mencerminkan rasa empati kepada Budi adalah .... 
A. memberikan semua harta kita kepadanya 
B. membiarkan dan tidak perlu peduli kepadanya, sebab dulu dia membiarkan kita 
C. merasakan penderitaannya dengan ikut membantu sebagian kebutuhannya 
D. menjauhi dalam pergaulan, sebab ia sekarang sudah menjadi orang miskin 
 

23. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!  
1) Belajar dengan giat agar hasil ujian selalu meningkat 
2) Bersikap lemah lembut kepada teman-temannya 
3) Tetap berusaha untuk sekolah sekalipun kekurangan biaya 
4) Selalu melaksanakan shalat dulu sebelum bermain bola 
5) Amin tetap pergi ke sekolah meskipun rumahnya kebanjiran 
6) Mengerjakan semua soal pada saat ujian 
Perilaku ulet dalam pernyataan di atas ditunjukkan pada nomor .... 
A. 1, 2 dan 3 
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B. 1, 3 dan 5  
C. 2, 4 dan 5 
D. 2, 4 dan 6  

 
24. Ahmad merupakan siswa yang senang bermain bola, ia masuk sekolah  sepak bola di 

kotanya, pulang sekolah senantiasa mengikuti latihan. Di balik kesunguhan dan 
kesibukannya mengiikuti latihan, ia senantiasa melaksanakan shalat terlebih dahulu 
dalam kondisi dan situasi apapun. Ia mempunyai prinsip hidup “lebih baik 
meninggalkan sepak bola dari pada tidak shalat”.  
Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa Ahmad memiliki sifat .... 
A. zuhud   
B. taat   
C. tawakal 
D. tawadu' 

 
25. Perhatikan tabel berikut!  

1 2 3 4 
- Mensyukuri 

nikmat Allah 
- Ikut senang 

dengan 
kebahagiaan 
orang lain 

- Menghindari 
kebiasaan iri 
pada orang lain 

- Menerima 
kekurangan diri 
sendiri 

- Menghargai 
kelebihan orang 
lain 

- Biasa untuk 
bekerja sama 

- Belajar 
menahan 
amarah 

- Membiasakan 
berwudlu 

- Menghindari 
sikap dendam 

- Tidak menjelek-
jelekan orang lain 

- Selalu berusaha 
mendamaikan 
orang yang 
berselisih 

- Tidak mengadu 
domba 

Di antara cara-cara untuk menghindari perilaku ananiyah, ditunjukan oleh kolom… . 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
26. Pada suatu hari Nisya datang ke acara resepsi  pernikahan sahabatnya di Jakarta, 

pesta tersebut dilaksanakan dengan model standing party ,yaitu dengan cara makan 
dan minum sambil berdiri. Sebagai seorang muslim yang istiqamah, Nisya 
sebaiknya….                                         
A. makan dan minum dengan berdiri sebagaimana tamu yang lainnya 
B. tidak perlu makan karena tidak ada tempat duduk yang disediakan 
C. tidak makan karena tidak suka syukuran pernikahan ala standing party 
D. berusaha mencari tempat yang bisa dipakai untuk duduk lalu makan/minum 

 
27. Islam mengajarkan agar mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan thayyib. Di 

bawah ini termasuk kriteria makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi dalam Islam, 
kecuali .... 
A. Binatang yang hidup di air 
B. Makanan yang mengandung gizi 
C. Binatang yang disemblih dengan menyebut nama Allah 
D. Makanan hasil menipu di warung sekolah 

 
28. Perhatikan contoh-contoh perilaku berikut : 



1) Sarifah seorang muslimah  membantu ibu Situmorang seorang kristiani membuat 
kue-kue untuk perayaan Natal 

2) Ahmad menganggap Josua seperti saudaranya sendiri padahal mereka berbeda 
keyakinan   

3) Amir berkata dusta pada gurunya demi nama baiknya bagus di depan teman-
temannya  

4) Karim selalu santun terhadap guru dan orang tuanya karena ingin mendapat 
pujian 

5) Ketika I Wayan yang beragama Hindu sakit, Ahmad menjenguknya di rumah sakit 
6) Cahyo mencontek dalam ulangan karena malas untuk belajar lebih giat dirumah 
Berdasar contoh-contoh pada table di ata yang termasuk perbuatan tasamuh adalah: 
A. 1, 2, 3 
B. 1, 3, 5 
C. 2, 4, 6 
D. 1, 2, 5 

 
29. Dalam pembagian raport semester ganjil beberapa bulan yang lalu, Upin meraih 

ranking pertama di kelasnya, sementara Dadan teman sebangkunya tidak termasuk 
dalam sepuluh besar. Setelah mengetahui Dadan tidak masuk 10 besar, sikap Upin 
berubah, ia tidak mau duduk sebangku lagi dengan Dadan karena menganggapnya 
anak bodoh.  
Sikap Upin termasuk sikap takabur, sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh Upin 
adalah … 
A. tetap duduk dengan Dadan dan memberikan motivasi untuk lebih berprestasi. 
B. pindah tempat duduk untuk menjuhi Dadan karena tidak termasuk 10 besar 
C. mencari teman yang pintar yang sama-sama termasuk tingkat 10 besar 
D. membicarakan mengenai kekurangan prestasi Dadan kepada orang lain 
 

30. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 
1) menimbulkan permusuhan dan perpecahan 
2) hati dan pikirannya tidak tenang. 
3) Tidak disenangi orang lain. 
Pernyataan di atas merupakan akibat dari perilaku… 
A. dendam 
B. ghadab 
C. gibah 
D. hasad 
 

31. Perhatikan ayat berikut ini ! 

 
Qs. At-Taubah:68 di atas menunjukkan bahwa orang yang nanti di akhirat kelak akan 
menempati neraka yang paling bawah, adalah orang yang memiliki sifat … 
A. dendam 
B. munafik 
C. namimah 
D. ghadab 
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32. Ketika Hafidz pulang sekolah, secara tidak sengaja kakinya dijilat seekor anjing. 
Tindakan yang harus dilakukun oleh Hafidz sesuai dengan syariat Islam adalah… 
A. membiarkan saja karena anjing tersebut, karena anjing sama-sama makhluk Allah 
B. mencuci kaki yang terkena najis 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan 

tanah 
C. cukup membersihkannya dengan memakai diterjen di bagian kaki yang terkena 

najis  
D. mencuci dengan  air bagian kaki yang terkena najis sampai bersih  
 

33. Perhatikan tabel dibawah ini ! 
1) mimpi basah bagi laki laki 
2) buang angin  
3) datang bulan bagi wanita haid) 
4) buang air besar 
5) nifas bagi wanita bersalin 

       Dari tabel tersebut yang menyebabkan seseorang melaksanakan mandi wajib 
adalah… 

A. 1, 2, 3 
B. 2, 3, 4 
C. 1, 3, 5 
D. 3, 4, 5 
 

34. Perhatikan gambar di bawah  
 

 
Doa yang dilafalkan pada gambar di atas adalah … . 
Bacaan yang tepat untuk gerakan shalat yang sesuai dengan gambar di atas adalah... 

 
 

35. Perbuatan di bawah ini termasuk membatalkan shalat adalah .... 
1) menggaruk tangan karena gatal 
2) menghisap permen 
3) membaca amin 
4) mencolek teman 
5) mengikuti imam 
6) melihat ke tempat shalat 
Yang termasuk hal yang membatalkan shalat dati pernyataan di atas adalah .... 
A. 1 dan 3 
B. 2 dan 4 
C. 3 dan 5 
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D. 4 dan 6 
 

36. Ketika melaksanakan shalat dzuhur berjamaah, setelah melaksanakan sujud pada 
rakaat kedua imam langsung berdiri, tanpa melakukan tasyahud awal. Dalam kasus ini 
maka kewajiban makmum laki-laki adalah… 
A. membiarkannya sampai shalat berjamaah selesai dilaksanakan  
B. memberitahu imam dengan tepuk tangan 3 kali 
C. memberitahukan kepada jamaah disamping tentang kesalahan imam 
D. makmum mengucapkan kalimat tasbih untuk mengingatkan imam 
 

37. Siswa siswi SMP di Bandung mengadakan karya wisata, mereka berangkat jam 17.00, 
dan diperkirakan sampai lokasi jam 03.00 pagi. Pada jam 20.00 rombongan berhenti 
untuk istirahat, makan dan shalat, maka mereka dapat mengerjakan shalat dengan 
cara … 
A. magrib dan isya secara jamak takdim dan qashar 
B. magrib dan isya secara jamak ta’khir dan qashar 
C. mengerjakan shalat isya secara berjamaah saja 
D. mengerjakan shalat magrib secara berjamaah saja 
 

38. Perhatikan tabel berikut ini ! 
No Salat Fardu Jumlah Rakaat Sunat Qabliyah Sunat Ba’diyah 
1) Shalat Isya 2 Rakaat 2 Rakaat 4 Rakaat 
2) Shalat Subuh 2 Rakaat 2 Rakaat - 
3) Shalat Magrib 4 Rakaat 2 Rakaat 2 Rakaat 
4) Shalat Dzuhur 4 Rakaat 2 Rakaat 2 Rakaat 

      Pasangan yang tepat antara shalat wajib dan rakaat shalat sunah muakad rawatib 
adalah… 

A. 1, 3 
B. 2, 1 
C. 2, 4 
D. 3, 4 
 

39. Perhatikan daftar nama nama shalat sunah berikut ini ! 
1) Shalat sunah i’dain 
2) Shalat sunah istiharah 
3) Shalat sunah tarawih  
4) Shalat sunah tahajud 
5) Shalat sunah tahiyatul masjid 
6) Shalat sunah istisqo 
Dari daftar shalat sunah di atas, shalat-shalat sunah yang dilakukan secara berjamaah 
adalah… 
A. 1, 2, 3  
B. 1, 3, 6 
C. 2, 4, 6 
D. 4, 5, 6 
 

40. Farhan seoarang siswa SMP kelas 9, dia anak yang pintar, rajin beribadah dan baik 
hati maka banyak sekali sahabatnya.pada suatu hari Farhan mengajak Badu 
sahabatnya untuk melaksanakan shalat sunah duha,ketika masuk masjid sebelum 



duduk dan  melaksanakan salat sunah duha Farhan dan Badu melaksanakan shalat 
sunah dua rakaat. Shalat sunah apakah yang dilaksanakan Farhan dan Badu?    

 
A. shalat sunah tarawih 
B. shalat sunah thahiyatul masjid 
C. shalat sunah qobla dzuhur 
D. shalat sunah istisqo 
 

41. Perhatikan hadis berikut : 
 

َعْن َاِىب قـََتاَدَة َرِضَي اُهللا َعْنُه قَاَل اَنَّ َرُسْوُل اهللا 
ِلم) َة (رََواُه ُمْس ُر الَسَنَة اْلَماِضَيَة َواْلَباِقَي َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل َصْوُم َعرََفَة ُيَكفِّ

 
Menurut hadits di atas menjelaskan tentang salah satu hikmah puasa Arafah yaitu … . 
A. menghapuskan dosa dua tahun  
B. menambah pahala 
C. menambah rejeki 
D. menambah disayang Allah 
 

42. Pada tgl 10 maret 2009, Danar mulai berdagang barang-barang elektronik dengan 
modal awal    Rp 25.000.000,00. Setelah setahun harta dagangannya bertambah 
menjadi senilai Rp 30. 000.000,00. Sebagai seorang muslim ia berkewajiban 
mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%, maka jumlah uang zakat yang harus dikeluarkan 
Danar adalah sejumlah … .   
A. Rp 350.000,00 
B. Rp 850.000,00 
C. Rp 650. 000,00 
D. Rp 750.000,00 
 

43. Perhatikan tabel berikut 
No              Rukun Haji 
 1) Tertib 
 2) Wukuf 
 3) Tahalul 
 4)  Sa’i 
 5)  Tawaf 
 6)  Ihram 

       Urutan rukun haji yang benar dari table di atas adalah … . 
A. 2, 1, 4, 3, 5, 6 
B. 4, 3, 2, 1, 6, 5 
C. 5, 6, 4, 3, 2, 1 
D. 6, 2, 5, 4, 3, 1 
 

44. Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam tidak hanya membawa masyarakat 
Arab keluar dari sifat jahiliyah, namun seluruh umat manusia di dunia dapat menuju 
ketauhidan, kemanusiaan dan keluhuran akhlak mulia. Hal itu menunjukan bahwa 
Rasulullah diutus sebagai…. 
A. uswatun hasanah 
B. rahmatan lil’alamin 
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C. pembawa ajaran Islam 
D. pembebas bangsa Arab 
 

45. Para pemimpin Quraisy berusaha keras menghentikan dakwah Rasulullah dengan 
berbagai cara sehingga Rasul dan para sahabat banyak mengalami rintangan, 
kesulitan dan penderitaan yang hebat. Sekalipun tekanan dan rintangan semakin 
sering dilancarkan kaum Quraisy, namun dakwah Rasul  terus berlanjut dan agama 
Islam semakin menyebar luas.  
Dari kisah Rasulullah dan para sahabatnya tersebut mengandung hikmah yang wajib 
diteladani adalah … . 
A. kasih sayang 
B. ketabahan hati 
C. keluhuran budi 
D. keramah tamahan 
 

46. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW dalam perjuangannya membangun 
kota Madinah adalah … . 
A. mendirikan istana 
B. mendirikan masjid 
C. mendirikan pasar 
D. mendirikan panti asuhan 
 

47. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa sekarang sangat pesat dalam berbagai 
bidang, salah satunya kecanggihan teknologi berupa internet, face book dan 
sebagainya yang dapat memudahkan orang dalam berkomunikasi. Begitu juga dalam 
bidang kedokteran telah ditemukan berbagai alat medis yang canggih serta obat-
obatan untuk berbagai macam penyakit. Salah seorang ilmuan muslim pada masa 
Daulah Bani Abbasiyah yang ikut berperan serta dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang kedokteran adalah … . 
A. Al Farabi 
B. Ibnu Sina 
C. Al Biruni 
D. Al Kindi 
 

48. Sultan Agung Tirtayasa  adalah Sultan Banten ke-5, yang selama 31 tahun memimpin 
rakyat Banten mempertahankan wilayah Banten dan melawan VOC. Beliau kemudian 
digantikan oleh putranya bernama Sultan Haji yang lemah dan menjadi boneka 
Belanda untuk melawan ayahnya sendiri, sehingga akhirnya wilayah Banten takluk 
kepada Belanda. 
Dari cuplikan sejarah di atas dapat diambil pelajaran  yang baik adalah... 
A. hasil karya kesultanan Islam di Indonesia merupakan sumber yang sangat berharga 
B. senantiasa bersikap ramah kepada siapapun yang datang kepada kita   
C. harus melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain 
D. berusaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman bangsa lain. 

 
 
 
 
 
 
 



49. Perhatikan peta pulau berikut ! 

 
Kerajaan Islam yang ditunjukkan oleh tanda panah pada peta pulau tersebut adalah … 
. 
A. Ternate 
B. Tidore 
C. Samudra pasai 
D. Makasar 

 
50. Perhatikan beberapa jenis budaya lokal berikut! 

1) Gerebeg Maulid 
2) Pesta laut  
3) Tari saman  
4) Pesta Panen 
5) Pemasangan ajimat 
Budaya lokal/daerah yang telah mengalami pencampuran budaya dengan tradisi Islam 
ditunjukan nomor… . 

A. 1 dan 3    
B. 2 dan 4 
C. 3 dan 5 
D. 1 dan 5 

 
*** 
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KUNCI JAWABAN USBN PAKET 4 
TAHUN 2010/2011 

  
 

NO JAWABAN  NO JAWABAN 

1 B  26 D 

2 A  27 A 

3 A  28 D 

4 C  29 A 

5 B  30 A 

6 D  31 B 

7 A  32 B 

8 A  33 C 

9 C  34 B 

10 D  35 A 

11 B  36 D 

12 D  37 B 

13 B  38 C 

14 D  39 B 

15 D  40 B 

16 D  41 A 

17 D  42 D 

18 A  43 D 

19 A  44 B 

20 B  45 B 

21 D  46 B 

22 C  47 B 

23 B  48 D 

24 A  49 D 

25 B  50 A 
 
 
 


