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  PEMERINTAH KOTA BOGOR 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 5 
Jl. Dadali No. 10-A Tanah  Sareal Kota Bogor Tlp (0251) 8331757 

 

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Mata Pelajaran  : AGAMA ISLAM 

Kelas  : IX (sembilan) 

Hari/Tanggal  : Senin,  10 Maret 2014  

Waktu  : 07.30 – 09.00 

Kode Soal  : 01 

 
Petunjuk : 

1. Tulislah nama, nomor peserta pada lembaran jawaban yang tersedia, 

2. Kerjakanlah terlebih dahulu soa-soal yang kau-anggap paling mudah, 

3. Laporkan kepada pengawas apabila ada soal yang rusak/kurang jelas, 

4. Periksa kembali hasil pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas. 

5. HARAM mencontek dan bekerjasama 

 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan  huruf A, B, C, atau D pada 

lembar jawaban yang telah disediakan 

 

1. Bukhori seorang pengusaha sukses yang selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk disalurkan 

kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Semua yang dilakukan Bukhori senantiasa 

didasari penuh keikhlasan dan tidak mengharapkan imbalan apapun.  

Asma’ul Husna yang diteladani Bukhori adalah …. 

A. Al Fattah     C. Al Wahhab 

B. Al Hadi     D. Al Gaffaar 

 

2. Malaikat Rokib dan Malaikat Atid bertugas mencatat amal baik dan amal buruk seluruh 

manusia tanpa kecuali. Perilaku terpuji yang mencerminkan beriman kepada kedua malaikat 

tersebut adalah …. 

A. bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal 

B. bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu sesuai kemampuan 

C. memohon hidayah dan petunjuk dari Allah agar menjadi anak yang sholih 

D. berhati-hati dalam berbuat, karena semua perbuatan ada yang mengawasi 

 

3. Perhatikan beberapa perilaku berikut ! 

(1) melakukan ODOJ (one day one juz) 

(2) menjadi juara MTQ di sekolah 

(3) mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari 

(4) mengkoleksi berbagai macam Al Quran 

(5) menjadikan Al Quran sebagai hadiah ulang tahun 

(6) memangsang aplikasi Al Quran di smartphone  

 

Perilaku yang mencerminkan sikap mencintai Al Quran ditunjukan oleh nomor …. 

A. (1) dan (3)     C. (4) dan (6) 

B. (2) dan (5)     D. (5) dan (6) 

 

4. Kitab suci yang diturunkan Allah kepada para Nabi berjumlah 4 buah kitab, yaitu Zabur, Taurat, 

Inzil dan Al Quran. Sikap yang harus dilakukan oleh ummat Islam terhadap Kitab Al Quran 

tentunya berbeda dengan terhadap kitab selain Al Qur‟an. Sikap ummat Islam terhadap kitab 

selain Al Qur‟an adalah …. 
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A. cukup mempercayainya tanpa harus mengamalkannya 

B. harus mempercayai dan mengamalkan ajarannya 

C. cukup mengamalkannya tanpa harus mempercayainya 

D. saat perlu mengamalkan amalkan jika tida perlu tidak usah mengamalkanya 
 

5. Dalam peristiwa Isra‟ Mi‟raj banyak kaum muslim dan para sahabat Nabi ada yang tidak 

mempercayainya. Namun Sahabat Abu Bakar meyakini bahwa Isra‟ Mi‟raj tersebut adalah 

benar, sebab pelaku pada peristiwa itu adalah Nabi Muhmmad SAW yang memiliki sifat .... 

A. fathonah      C. tabligh 

B. amanah      D. Shidiq 

 

6. Nabi Isa AS termasuk Rasul Ulul Azmi. Beliau selalu taat beribadah kepada Allah Swt, serta 

senantiasa tetap tegar menyampaikan dakwah, walaupun menghadapi cobaan berupa 

kemiskinan, penghianatan muridnya, fitnah, diusir, dan hendak dibunuh oleh kaum Bani Israil.  

Yang tidak termasuk nilai yang terkandung dalam kisah Nabi Isa As di atas adalah …. 

A. sifat zuhud dan taat beribadah terdapat pada Nabi Isa As 

B. Nabi Isa memiliki kesbaran yang tinggi dalam berdakwah 

C. Nabi Isa membawa perubahan besar kepada keimanan umatnya 

D. tekun, ulet, dan pantang menyerah dalam berdakwah menjadi karakter Nabi Isa 

 

7. Kedahsyatan hari kiamat digambarkan dengan jelas dalam Al Qur‟an dintaranya dengan 

terjadinya goncangan yang sangat besar yang menyebabkan lalainya semua wanita yang 

menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah segala kandungan wanita yang 

hamil. 

Ayat Al Quran yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah …. 

A.  

B.  

C.  

D.   

 

8. Perhatikan bunyi ayat berikut ini ! 

 إ

Peristiwa terkait hari kiamat yang sesuai dengan ayat di atas adalah yaumul …. 

A. barzakh    C. makhsyar 

B. ba‟ats     D. hisab 
 

9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini ! 

(1) Diaz menjadi juara pidato tingkat kota Bogor 

(2) Hauralia berjenis kelamin perempuan 

(3) Matahari terbit di sebelah timur 

(4) Setelah berobat di PMI akhirnya penyakit yang diderita Ramzi sembuh juga 

(5) Tepat pukul 10.00 Pak Suharman menghembuskan nafasnya yang terakhir 

(6) Pernikahan Anang dan Ashanti berlangsung meriah. 
 

Contoh taqdir mualaq pada pernyataan di atas terdapat pada nomor …. 

A. (1) dan (4)    C. (3) dan (6) 

B. (2) dan (5)    D. (5) dan (6) 
 

10. Simaklah berita berikut ini ! 

Merdeka.com – Tak tahan menanggung sakit menahun yang diderita, Suparman (46) warga 

Jalan Wot Gandul Nomor 192 Kelurahan Gabahan, Kota Semarang, Jawa Tengah, nekat 

mengakhiri hidupnya pada Selasa 25 Februari 2014 dengan cara gantung diri. 
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Sikap yang benar dalam menghadapi berita di atas adalah …. 

A. manusia dapat menentukan taqdirnya sendiri seperti yang terjadi pada berita di atas 

B. Allah telah merencanakan Suparman meninggal dengan cara bunuh diri 

C. Taqdir seseorang telah ditentukan Allah, kewajiban manusia menuju yang lebih baik 

D. Ikut prihatin dan bela sungkawa karena Suparman telah mengambil jalan yang salah 
 

11. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini ! 

(1)Sebelum mengikuti latihan futsal Raushan senantiasa shalat ashar terlebih dahulu 

(2)Saat berada di kereta Arsyad memberikan kesempatan untuk duduk kepada seorang nenek  

(3)Walaupun berbeda agama Theodorus dan Pascal tetap berteman baik 

(4)Savero selalu menjamu teman-teman yang berkunjung ke rumahnya. 

Pernyataan yang paling tepat yang menunjukan sikap taat terdapat pada nomor …. 

A. (1)     C. (3) 

B. (2)     D. (4)  

 

12. Perhatikan beberapa contoh perilaku berikut ini 

(1)Tetap belajar walaupun dalam keadaan cape 

(2)Senantiasa beryukur atas nikmat yang diterima 

(3)Selalu menghindari perbuatan maksiat walaupun ada kesempatan 

(4)Berusaha membantu orang tua setiap pulang sekolah 

 

Pernyataan yang paling tepat yang menunjukan sikap sabar terdapat pada nomor …. 

A. (1)     C. (3) 

B. (2)     D. (4)  
 

13. Perhatikan beberapa contoh perilaku berikut ini ! 

(1)Selo selalu mengerjakan PR yang ditugaskan guru 

(2)Billy tidak pernah menunda pekerjaannya dan selalu mengerjakannya dengan serius 

(3)Mulyo tidak cepat puas terhadap hasil yang diperoleh  

(4)Faiz tidak pernah pantang menyerah dalam menghadapi hambatan dalam pekerjaannya 

 Perilaku yang mencerminkan sikap kerja keras terdapat pada nomor …. 

A. (1)     C. (3) 

B. (2)     D. (4)  
 

14. Perhatikan beberapa contoh perilaku berikut ini ! 

(1)Apapun yang Humam lakukan selalu disandarkan karena Allah semata 

(2)Saat mendapatkan Ni‟mat Aulia senantiasa bersyukur dan bersabat jika mendapat musibah 

(3)Ditengah-tengan kesibukanya sebagai Pengusaha Redi selalu menyempatkan diri beribadah 

(4)Walaupun berada di tempat yang aman Rifki tetap mengunci ganda motornya  

(5)Sebagai seorang guru Pak Dedi tidak pernah membeda-bedakan muridnya 

(6)Sebagai seorang Muslim yang taat Afif selalu mengeluarkan zakat maal  

 Perilaku yang mencerminkan sikap tawakal  terdapat pada nomor …. 

A. (1) dan (3)    C. (3) dan (5) 

B. (2) dan (4)    D. (5) dan (6)  

 

15. Saat Rahman dibelikan sepeda baru oleh ayahnya, Lukas merasa tidak senang dengan Rahman 

karena Rahman ke sekolah menggunakan sepeda barunya. Lukas benci kepada Rahman, 

kemudian Lukas menjauhi Rahman, tidak mau berteman, dan tidak mau diajak bicara, bahkan 

saat Rahman menegurnya pun Lukas tidak mau menjawab. Hati Lukas benar-benar dipenuhi 

dengan kedengkian, sehingga akibat perasaannya yang tidak terkendali itu menyebabkan Lukas 

jatuh sakit.  

Sesuai ilustrasi di atas yang tidak termasuk dampak negative perilaku Lukas di atas adalah …. 

A. mengurangi teman dan mempersempit pergaulan   

B. menciptakan permusuhan 

C. merusak kesehatan 

D. menimbulkan kekacauan di masyarakat 
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16. Pada saat menghadiri  pesta pernikahan Sahabatnya, Pak Agil menyaksian kemeriahan acara 

pesta. Mulai dari berbagai macam menu makanan yang disajikan, iringan musik, dan hilir 

mudik tamu undangan. Akan tetapi tempat duduk yang disediakan tidak memadai. Sehingga 

sebagian tamu undangan menyantap makanan  dengan berdiri.   

Dalam kondisi seperti itu sebaiknya Pak Agil bersikap …. 

A. mengambil makanan kemudian makan sambil berdiri 

B. mengambil makanan dan mencari tempat duduk kemudian makan 

C. setelah bertemu dengan pengantin segera pulang 

D. tidak jadi makan karena tidak sesuai dengan adab makan 

 

17. Dendam merupakan perilaku syetan yang tidak patut dicontoh oleh seorang muslim, karena 

dendam hanya akan membawa dampak negatif dalam kehidupan bagi dirinya maupun orang 

lain.  

Di bawah ini merupakan dampak negatif dari sifat dendam, kecuali .... 

A. merusak persahabatan dalam pergaulan bermasyarakat 

B. kesehatan terganggu dengan berbagai penyakit kejiwaan 

C. tidak akan lagi dipercayai orang lain 

D. hidup resah, tersiksa oleh perasaan sendiri 

 

18. Arman selalu pulang sekolah lebih awal dari teman-temannya, ketika ditanya oleh ibunya Ia 

beralasan bebas karena ada rapat di sekolah. Karena sering pulang lebih awal mendorong 

ibunya untuk datang dan bertanya kepada wali kelasnya di sekolah. Berdasarkan keterangan 

dari wali kelas, ternyata pihak sekolah belum pernah membebaskan peserta didik untuk pulang 

lebih awal. Sejak saat itulah ibunya selalu mengawasi dan mengecek kehadiran Arman di 

sekolah. 
 

Dari ilustrasi tersebut tercermin Arman memiliki salah satu perilaku munafik, yaitu suka 

berbohong yang berakibat buruk baginya. Untuk mengembalikan kepercayaan ibunya, 

sebaiknya sikap yang dilakukan Arman adalah …. 

A. Selalu berusaha menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lainnya 

B. Selama ibunya melakukan pengawasan Arman harus menjadi orang yang baik 

C. Tidak usah berbuat apa-apa biarlah mengalir apa adanya. 

D. Meminta maaf kepada ibunya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. 

 

19. Perhatikan beberapa contoh perilaku berikut ini !  

(1)Saling tolong menolong dan menghormati berbagai macam perbedaan 

(2)Menghindari sikap sombong 

(3)Tenggang rasa terhadap orang lain 

(4)Senantiasa bersikap jujur 

(5)Menerima apapun yang diberikan Allah 

(6)Terhindar dari sikap iri 

Berdasarkan perilaku di atas yang menunjukan ciri-ciri perilaku tasamuh terdapat pada nomor 

…. 

A. (1) dan (3)     C. (4) dan (6) 

B. (2) dan (5)     D. (5) dan (6) 

 

20. Perhatikan beberapa dalil berikut ini ! 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  
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Dalil tentang qanaah terdapat pada nomor …. 

A. (1)     C. (3) 

B. (2)     D. (4)  

 

21. Pak Rusdi dan Pak Ilham hidup rukun bertetangga di sebuah komplek, padahal mereka berasal 

dari suku yang berbeda. Suatu saat pak Rusdi memita izin kepada pak Ilham karena bermaksud 

mengadakan acara Maulid Nabi di samping rumahnya. Dengan senang hati pak Ilham 

mempersilahkannya mengadakan acara tersebut. Padahal pak Ilham  tidak pernah melaksanakan 

acara itu, karena menurut keyakinan Pak Ilham Maulid Nabi tidak termasuk hari raya ummat 

Islam.  

 

Sikap yang harus diteladani dari ilustarsi di atas adalah …. 

A. Bergaul tidak boleh membeda-bedakan suku 

B. Meminta izin tetangga saat mengadakan sebuah acara 

C. Harus memberikan izin kepada tetangga yang hendak mengadakan sebuah acara 

D. Saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada 

 

22. Perhatikan Kasus Aktual berikut ini ! 

KEBAYORAN BARU - Diduga tersulut saling ejek di media sosial, dua kubu pelajar SMA 

terlibat tawuran di Bulungan, Jakarta Selatan, dini hari kemarin (1/3/2014). Andry Fauzan 

Haryono, siswa SMAN 6 Jakarta, terluka dan kritis akibat bacokan parang. Kapolsek Metro 

Kebayoran Baru AKBP Anom Setyadji menuturkan, tawuran itu terjadi sekitar pukul 00.10. 

Bentrok tersebut melibatkan para pelajar SMA 6 Jakarta. Tetapi, kali ini mereka tidak diserang 

''musuh bebuyutan'' mereka, yakni para pelajar SMAN 70. “Sepertinya yang menyerang itu 

pelajar dari sekolah lain,” kata Anom.  (sumber : http://www.jpnn.com/ , Minggu, 02 Maret 

2014) 

Sikap saling ejek adalah sikap merendahkan orang lain yang merupakan indikator dari sifat 

takabur yang harus dihindari. Maka sikap yang harus diambil agar perilaku tersebut tidak 

terulang lagi adalah …. 

A. Menghukum seberat-beratnya para pelaku tawuran 

B. Mencabut izin operasional sekolah pelaku tawuran 

C. Membangun shilaturrahmi dengan kegiatan positif antar sekolah yang ada 

D. Menyatukan dua sekolah tersebut menjadi satu sekolah negeri yang kuat 

 

23. PerhatikanPotongan ayat Berikut ini berikut ini ! 

(1)  (4)  

(2)  (5)  

(3)  (6)  

Hukum bacaan alif lam syamsiyah terdapat pada nomor …. 

A. (1) dan (3)     C. (3) dan (4) 

B. (2) dan (5)     D. (4) dan (6) 

 

24. Perhatikan table berikut ini ! 

Hukum Bacaan Contoh Bacaan 

1 Idzhar a. 
 

2 Idgham b.  
3 Ihfa c.  
4 Iqlab d.  

 

 

http://www.jpnn.com/
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Pasangan yang tepat antara hukum bacaan dengan potongan ayat pada table di atas adalah …. 

A. 1-b, 2-c, 3-d, 4-a    C. 1-d, 2-a, 3-b, 4-c 

B. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b     D. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d 

 

25. Perhatikan bunyi ayat berikut ini ! 

 
Jumlah hukum bacaan Idzhar syafawi pada ayat di atas adalah …. 

A. 5      C. 7 

B. 6      D. 8 

 

26. Perhatikan Potongan ayat di bawah ini ! 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

Hukum bacaan qalqalah sugra terdapat pada nomor …. 

A. (1) dan (3)     C. (3) dan (4) 

B. (2) dan (4)     D. (5) dan (6)     

 

27. Perhatikan bunyi ayat berikut ini ! 

 
Kalimat yang digaris bawahi hukum bacaannya adalah mad …. 

A. wajib muttashil     C. shilah qashirah 

B. jaiz munfashil     D. shilah thawilah 

 

28. Perhatikan bunyi ayat berikut ini ! 

 
 

Nama waqaf yang ada pada ayat di atas adalah waqaf …. 

A. Mu‟anaqah     C. al waqfu aula 

B. La mamnu‟     D. al washlu aula 
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29. Perhatikan cerita berikut ini ! 

Sejak muda Pak Latif senantiasa rajin beribadah dan melakukan perbuatan baik. Dari sebagaian 

harta hasil usahanya selalu dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak menerimanya, hal itu 

beliau lakukan karena beliau menyadari bahwa pada hartanya itu ada hak-hak orang lain. 

Seandainya Pak Latif sampai pada usia lanjut yang menyebabkan beliau pikun maka amal 

sholeh yang beliau lakukan sejak muda tetap akan diberikan pahala oleh Allah yang tidak akan 

terputus. 

Perilaku Pak Latif tersebut sesuai dengan isi kandungan Q.S. At Tiin yang berbunyi …. 

 

A.  

B.  

C.  

D.  

30. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini ! 

(1) Kesempurnaan fisik yang diberikan Allah senantiasa dipergunakan untuk ibadah 

(2) Meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi 

(3) Berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan yang diinginkan dengan cara yang halal 

(4) Tidak pernah merasa puas dengan sebuah kesuksesan 

(5) Tidak pernah resah dengan kegagalan 

(6) Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah 

Perilaku terpuji yang sesuai dengan Q.S. At tiin terdapat pada nomor …. 

A. (1) dan (2)     C. (4) dan (5) 

B. (3) dan (4)     D. (5) dan (6) 

 

31. Perhatikan cerita berikut ini ! 

Sebagai seorang pegawai di sebuah BUMN, Dwiki menunjukan pribadi yang sangat mencintai 

pekerjaannya. Dia tidak pernah menunda-nunda pekerjaannya, bahkan dia punya moto “apa 

yang bisa dikerjakan hari ini jangan tunggu esok”. Bila telah menyelesaikan suatu pekerjaan 

Dwiki senantiasa bergegas untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya. 

 

Perilaku Dwiki berkaitan dengan Q.S. Al Insyirah ayat ke …. 

A. 4      C. 6 

B. 5      D. 7 

 

32. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini ! 

(1) Menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah usaha yang disertai doa 

(2) Menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Allah 

(3) Tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan 

(4) Saling menghormati dan menghargai dalam segala macam perbedaan  
 

Sikap terpuji yang sesuai dengan makna yang terkandung dalam Q.S. Al Insyirah terdapat pada 

nomor …. 

A. (1)      C. (3) 

B. (2)      D. (4) 

 

33. Perhatikan table berikut ini ! 

1 2 3 4 

Menyentuh kemaluan Buang Air Besar Sehabis haid Terkena air kencing 

Menyentuh lawan jenis Buang Angin Sehabis melahirkan Terkena darah babi 

Menyentuh dzubur Buang Air kecil Keluar sperma Dijilat anjing 
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Berdasarkan tabel di atas yang menjadi penyebab mandi wajib ditunjukan oleh nomor …. 

A. 1      C. 3 

B. 2      D. 4 

  

34. Perhatikan gerakan dan bacaan shalat berikut ini ! 

(1) Takbiratul Ihram 

(2) Membaca doa Iftitah 

(3) Membaca Fatihah 

(4) Membaca Surat Pendek 

(5) Mengankat tangan ketika hendak rukuk 

(6) Membaca doa kunut  

 

Dari keenam gerakan dan bacaan shalat di atas yang termasuk rukun shalat terdapat pada nomor 

…. 

A. (1) dan (3)     C. (4) dan (5) 

B. (2) dan (4)     D. (5) dan (6) 

 

35. Kemarin siang Agam dan Gilang berangkat ke Ciamis. Pada saat menungu bus di terminal 

Baranang siang tibalah waktu Dzuhur.  Agam dan Gilang merasa khawatir kalau mereka berdua 

akan sampai di Ciamis telah melewati waktu Ashar. 

Tindakan tepat yang harus dilakukan Agam dan Gilang saat masih berada di Baranang siang 

adalah …. 

A. Cukup Melaksanakan shalat Dzuhur saja karena waktu ashar belum tiba 

B. Tidak usah shalat. Shalatnya nanti saja setelah sampai di Ciamis 

C. Shalat Dzuhur dan Ashar dengan cara jamak taqdim dan qashar masing-masing 2 rakaat 

D. Shalat Dzuhur dan Ashar dengan cara jamak takhir dan qashar masing-masing 4 rakaat 

 

36. Perhatikan beberapa keutamaan puasa berikut ini ! 

(1) Menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang 

(2) Menghapus dosa satu tahun yang akan datang 

(3) Menghapus dosa satu tahun yang lalu 

(4) Seperti puasa sepanjang tahun 

Hikmah puasa sunnah 6 hari di bulan syawal ditunjukan oleh nomor …. 

A. (1)      C. (3) 

B. (2)      D. (4) 

 

37. Pak Khairul adalah seorang pedagang Baso dan Aneka Minuman Segar, dalam satu tahun Pak 

Khairul bisa mengumpulkan keuntungan dari perdagangannya (setelah dikurangi biaya 

operasional) sebesar Rp. 50.000.000,00. Berapakah besar zakat maal yang harus Pak Khairul 

keluarkan dalam satu tahun.... 

A. Rp   1.250.000,00    C. Rp 7.500.000,00 

B. Rp   2.500.000,00    D. Rp 10.000.000,00 

 

38. Perhatikan Gambar berikut ini 

 

 

 

 

 

 

Binatang pada gambar di atas haram dimakan. Penyebab diharamkannya dikarenakan ….  

A. Binatang berbisa    C. disuruh membunuhnya 

B. Binatang buas     D. dilarang membunuhnya 
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39. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini ! 

(1) Diberikan nama yang indah 

(2) Menyembelih unta yang telah berumur 5 tahun 

(3) Dilaksanakan pada hari ke tujuh kelahiran bayi 

(4) Dilaksanakan pada hari raya idhul adha dan hari tasyrik 

(5) Menyembelih 2 kor kambing untuk laki-laki 

(6) Dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ketentuan qurban ada pada nomor …. 

A. (1) dan (3)     C. (3) dan (5) 

B. (2) dan (4)     D. (5) dan (6) 

 

40. Perhatikan ilustrasi berikut ini ! 

Ketika melaksanakan umroh umat Islam dari berbagai negara berkumpul di satu tempat. Hal ini 

akan menimbulkan masalah berkenaan dengan fasilitas yang harus digunakan bersama karena 

jumlahnya terbatas. Sifat egois dan mementingkan diri sendiri hanya akan mengurangi nilai 

ibadah. 

 

Pernyataan di atas menunjukkan salah satu hikmah melaksanakan umrah, yaitu …. 

A. Meningkatkan kedisiplinan   C. melatih solideritas 

B. Meningkatkan dakwah    D. melatih kesabaran 

41. Begitu tiba di Baitullah seluruh jamaah haji Rombongan Ustadz Revan melaksanakan thawaf 

mengelilingi ka‟bah sebanyak 7 kali. Thawaf jenis ini disebut thawaf …. 

A. Qudum      C. Ifadah 

B. Nadzar     D. Wada 

 

42. Sesuai surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Riau atas intruksi Gubernur Riau Annas 

Maamun ratusan orang termasuk PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada hari selasa 

tanggal 4 Maret 2014 menggelar shalat sunnah istisqa untuk meminta agar diturunkan hujan 

sehubungan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di provinsi tersebut. 

Berikut ini yang tidak termasuk nilai-nilai positif dari pelaksanaan shalat istisqa adalah …. 

A. Meningkatkan keimanan kepada Allah swt 

B. Memohon ampun dari segala dosa dan meminta diturunkan hujan 

C. Meningkatkan rasa persaudaraan sesama muslim 

D. Mengikuti intruksi gubernur sebagai pemerintah yang harus ditaati 

 

43. Perhatikan table berikut ini ! 

 

Peristiwa Bersejarah Kata Kunci 

1 Pada usia 6 tahun Rasulullah diajak ibunya 

menziarahi makam ayahnya yang ada di kota 

Madinah 

a Rahmatan lil „alamiin 

2 Pada tahun ke 10 H, Rasulullah melaksanakan 

ibadah haji yang terakhir bersama 100.000 orang 

sahabat 

b Al Amin 

3 Rasulullah diutus untuk seluruh ummat manusia di 

dunia sebagai kepala agama dan kepala pemerintah 

c Siti Aminah 

4 Sejak kecil Nabi Muhammad telah memiliki karakter 

yang jujur dan dapat dipercaya 

d Haji wada 

 

Pasangan yang tepat antara peristiwa bersejarah dengan kata kunci seperti table di atas adalah 

…. 

A. 1 – b, 2 – C, 3 – d, 4 – a   C. 1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – c  

B. 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b    D. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d  
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44. Perhatikan pernyataan-peryataan berikut ini ! 

(1) Menyempurnakan agama Islam 

(2) Menyempurnakan akhlaq yang mulia 

(3) Menjadi penguasa jazirah Arab 

(4) Memperkuat suku Qurais 

(5) Mempersatukan bangsa Arab 

(6) Memerangi kaum kafir 

 

Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan misi dakwah Nabi Muhammad adalah …. 

A. (1) dan (2)     C. (4) dan (5) 

B. (3) dan (4)     D. (5) dan (6) 

 

45. Sejak Rasulullah bersama para shahabat dan keluarganya berada di Madinah, Rasulullah mulai 

sibuk membangun masyarakat agar dapat hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Karena itu 

yang dibangun bukan hanya aspek keimanan tetapi juga semua aspek kehidupan, termasuk 

bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam membangun masyarakat Madinah di bidang ekonomi 

dan perdagangan berbagai macam langkah dilakukan Rasulullah, dintaranya dengan cara 

membangun system ekonomi Islam, memerintahkan ummat Islam untuk bekerja dalam rangka 

memenuhi kebutuhan sendiri dan melarang meminta-minta. 

Nilai-nilai yang dapat diteladani dari langkah-langkah Rasulullah membangun masyarakat 

madinah di bidang ekonomi dan perdagangan seperti dipaparkan dalam narasi di atas adalah …. 

A. Menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat  

B. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Islami 

C. Memadukan antara keimanan dan aspek kehidupan 

D. Menyibukan diri dalam urusan ummat 

 

46. Perhatikan table berikut ini ! 

Ilmuwan Muslim Karyanya 

1 Al Khawarizmi a Qanun Fit Tib 

2 Ibnu Sina b Ihya „Ulumuddin 

3 Imam Ghazali c Al hayawan 

4 Al Jahiz d Al Jabru Wal Muqabbala 

 

Berdasarkan table di atasa pasangan yang tepat antara Ilmuwan dan karyanya adalah …. 

A. 1 – b, 2 – C, 3 – d, 4 – a   C. 1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – c  

B. 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b    D. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d  

 

47. Pada masa Daulah Abbasiyah, umat Islam mengalami zaman keemasan, yaitu menjadi pusat 

dan sumber pengembangan ilmu pengetahuan di dunia. Banyak lahir para ilmuwan dan ditulis 

banyak buku di berbagai disiplin ilmu yang sampai saat ini kitab-kitab tersebut masih 

bermanfaat untuk kehidupan manusia. Para ilmuwan yang lahir pada saat itu bukan hanya 

kompeten di bidangya seperti kedokteran, biologi, matematika, sejarah, dan lain-lain. Tetapi 

mereka juga menguasai ilmu Al Quran, tafsir, dan Hadits yang menyebabkan mereka senantiasa 

bertaqwa kepada Allah. 

Nilai-nilai yang dapat diteladani dari kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah 

adalah …. 

A. Rajin menulis buku agar bermanfaat bagi orang banyak 

B. Belajarlah terus dan jangan behenti hinga perguruan tinggi  

C. Jangan memisahkan antara ilmu umu dan ilmu agama 

D. Memperdalam ilmu pengetahuan dengan didasari iman dan taqwa 

 

48. Pada abad ke-7 s.d 16, beberapa orang muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India singgah 

juga di Indonesia. Saat berniaga mereka menunjukan pribadi muslim yang baik, berbudi luhur, 

jujur, amanah, dan dapat dipecaya. Hal tersebut menjadi daya tarik yang utama sehingga banyak 

orang yang sukarela masuk Islam tanpa paksaan.  
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Peristiwa tersebut menunjukkan Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang damai, yaitu 

diantaranya dengan cara.... 

A. perkawinan     C. pengajaran dan pendidikan 

B. perdagangan      D. social-budaya 

 

49. Setelah Sultan Agung berhasil menaklukkan kekuatan Belanda di Surabaya. Sebagai sultan di 

Kesultanan Mataram kemudian Beliau memerintahkan pasukannya untuk menyerang VOC di 

Batavia pada tahun 1628-1629. Pada tahun 1628 Sultan Agung menyerang Batavia melalui 

darat dan berhasil menewaskan Gubernur Jendral J.P. Coen. Namun secara umum peperangan 

tersebut dimenangkan Belanda. Dan pada tahun 1629 serangan dilancarkan melalui laut, 

peperangan ini pun kembali menuai kegagalan. 

 

Berdarkan deskripsi di atas peran kerajaan Islam yang patut diteladani adalah …. 

A. Menaklukan kekuatan Belanda yang ada di Surabaya 

B. Perluasan wilayah Mataram ke Batavia 

C. Semangat dalam menyebarkan Islam ke  seluruh Nusantara 

D. Sultan Agung tidak putus asa dengan sebuah kegagalan 

 

50. Pada awal perkembangan Islam di Nusantara, diantara para wali ada yang menggunakan 

kesenian sebagai media dakwah. Sehingga banyak seni budaya lokal yang mengalami akulturasi 

dengan tradisi Islam. Satu diantaranya  adalah wayang kulit diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga, 

yang semula tradisi wayang kulit ini kental dengan nuansa hindu menjadi yang bernuansakan 

Islam. 

 

Nilai yang dapat diteladani berkaitan dengan tradisi tersebut adalah …. 

A. Melestarikan budaya local agar tidak sampai punah 

B. Mengenal sepak terjang para wali songo dalam berdakwah 

C. Terampil memanfaatkan media yang ada dalam berdakwah 

D. Menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan 

 

 

 

Selamat Mengerjakan, yakin usaha sampai….. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


