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SOAL-SOAL PILIHAN GANDA 
 

1. Simaklah wacana di bawah ini! 
Tiga tahun yang lalu rumah Rizal terbakar hingga keluarganya jatuh miskin. Namun, keluarga 
Rizal tetap semangat bekerja untuk mencari rizki yang halal dengan penuh keyakinan kepada 
Allah Yang Maha Memberi.  Kini mereka kembali menjadi keluarga yang diberkahi Allah 
sehingga bisa membantu tetangga yang membutuhkan. 
Asmaul Husna yang diteladani oleh Keluarga Rizal adalah ... 
A. Al-Aziz 
B. Al-Hadi 
C. Al-Fattah 
D. Al-Wahhab 

 
2. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa makhluk Allah atas seizin-Nya kapan dan di mana 

saja, waktunya tidak dapat dimajukan maupun dimundurkan. Maka, sikap kita sebaiknya.... 
A. senantiasa beriman dan beramal shaleh sebagai bekal sesudah mati 
B. senantiasa berusaha melakukan  sesuatu sesuai dengan kemampuan 
C. selalu memohon rizki kepada Allah Swt untuk mendapatkan harta yang halal 
D. selalu hati-hati dalam berbuat karena setaip pekerjaan ada yang mencatatnya 

 
3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 

(1) Menghafalkan al-Quran 
(2) Membaca al-Quran secara rutin 
(3) Menyampaikan isi al-Quran kepada orang lain 
(4) Menjadi juara MTQ pada berbagai perlombaan 
(5) Mengkoleksi al-Quran dari berbagai percetakan 
(6) Mengamalkan isi al-Quran dalam kehidupan sehari 
 
Pernyataan yang menggambarkan perilaku mencintai al-Quran dalam kehidupan sehari-hari 
ditunjukkan pada nomor …. 
A. 1, 2, 3 dan 4 
B. 1, 2, 3 dan 6 
C. 2, 3, 4 dan 5 
D. 3, 4, 5 dan 6 

 
4. Umat Islam wajib mengimani 4 kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada para Nabi-

Nya. Namun Kitab-kitab  Allah sebelum Al-Quran memiliki perbedaan dengan al-Quran, 
yaitu…. 
A. hanya diperuntukkan bagi kaum tertentu 
B. menyempurnakan kitab sebelumnya 
C. sebagai rahmat bagi seluruh alam 
D. berlaku sampai akhir jaman 
 

5. Ketika Rasullullah saw dakwah ke Thaif, beliau dilempari batu oleh penduduk setempat. 
Malaikat menawarkan untuk membalaskannya, namun Rasulullah menolaknya. Beliau tetap 
semangat berdakwah  bahkan mendoakan agar mereka diberi Hidayah oleh Allah. 
Berdasarkan kisah di atas, Nabi Muhammad Saw memiliki sifat ... 
A. amanah 
B. fatonah  
C. tabligh 
D. shidik 

 
6. Nabi Nuh As termasuk rasul ulul azmi. Beliau mengajak umatnya agar beriman kepada Allah 

dengan tidak menyekutukan-Nya. Akan tetapi banyak yang menentangnya, termasuk anak dan 
istrinya. Namun beliau tetap menyampaikan dakwah dengan istiqamah, sehingga Allah 
menurunkan azab berupa air bah yang menenggelamkan mereka.  
Berikut nilai yang terkandung dalam kisah tersebut, kecuali .... 
A. sifat zuhud dan taat beribadah ada pada diri Nabi Nuh As 
B. Nabi Nuh memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. 
C. Nabi Nuh As membawa perubahan besar kepada keimanan umatnya 
D. tekun, ulet dan pantang menyerah dalam berdakwah menjadi karakter Nabi Nuh As 



 

 
7. Al-Quran mengilustrasikan hari kiamat dengan guncangan yang dahsyat. Bumi mengeluarkan 

isi perutnya. Seluruh manusia panik menghadapinya, sehingga di antara mereka akan 
bertanya-tanya atas kejadian tersebut.  
Ayat sesuai dengan hal tersebut adalah .... 
 

A 
 

B  

C  

D 

  
8

. 
Perhatikan ayat berikut !

 

 
Peristiwa yang akan dialami setelah hari kiamat berdasarkan ayat di atas adalah ... 
A. yaumul barzah 
B. yaumul ba’ats 
C. yaumul mizan 
D. yaumul hisab 

 
9. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) Arman seorang sopir truk meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas 
(2) Lina tidak bosan untuk terus berobat, meskipun penyakitnya tidak kunjung sembuh. 
(3) Anggoro kreatif dalam menjalankan usahanya, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan  
(4) Nasrullah tidak merasa rendah diri walaupun menderita cacat fisik yang dibawanya sejak lahir 
Contoh taqdir mubram pada pernyataan tersebut terdapat pada nomor… . 
A. 1 dan 4 
B. 2 dan 3 
C. 3 dan 6 
D. 3 dan 2 

 
10. Simaklah berita berikut! 

TEMPO.CO, Kediri - Tri Kurniawati, ibu yang meracuni dua anak balitanya di Kediri, 
dinyatakan mengalami depresi berat akibat tekanan ekonomi. Kemiskinan membuat Tri, ibu 
dua anak dan istri pedagang asongan ini bunuh diri Minggu 23 Desember 2012   
Sikap yang benar dalam menghadapi kasus tersebut adalah... 
A. kita tidak bisa berbuat apapun terhadap kejadian itu,  karena takdir 2 anak balita harus 

meninggal melalui racun yang diberikan ibunya sendiri. 
B. ikut prihatin dan bela sungkawa atas kematian 2 anak tersebut, karena Allah telah 

mentaqdirkan 2 anak tersebut meninggal 
C. kejadian tersebut menggambarkan bahwa manusia dapat menentukan takdirnya sendiri 

seperti yang terjadi pada kejadian itu. 
D. pada prinsinya Allah telah menentukan taqdir seseorang, baik maupun buruk. Namun, 

kewajiban manusia berusaha menuju yang lebih baik  
 
11. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) Irfan selalu menyapa temannya dengan ucapan salam 
(2) Pak Sulaiman selalu membagi ilmu dan pengalamannya kepada orang lain 
(3) Maman sangat menghormati orangtuanya namun selalu jahil kepada adiknya. 
(4) Halimah memberikan tempat duduknya kepada seorang nenek yang berdiri di bis. 
(5) Setiap lewat di hadapan orang yang lebih muda, pak Roni tidak pernah meminta izin. 
Perilaku yang menunjukkan sikap tawadu, terdapat pada nomor ... 
A. 1, 2, 4 
B. 1, 3, 5 
C. 2, 3, 4 
D. 3, 4, 5 



12. Perhatikanbeberapa ilustrasi berikut! 
(1) Warga Kampung Pulo menerima dengan rela ketika musim banjir tiba  yang merendam 

perkampungan mereka. 
(2) Seorang pelajar menyobek kertas hasil ulangan karena kecewa nilainya di bawah kriteria 

ketuntasan minimal padahal ia sudah belajar rajin  
(3) Seorang penyerang pemain sepak bola terburu-buru ingin mencetak gol pada posisi yang 

tidak mendukung, padahal masih ada pemain tengah yang berpeluang. 
(4) Ahmad seorang pengusaha muda tidak terlena oleh kehidupan duniawi yang bergelimang 

dengan harta padahal gaya hidup kawan-kawan dekatnya termasuk glamor. 
(5) beberapa pelajar terpancing emosi sehingga melakukan kekerasan fisik karena mendengar 

olok-olok dari pelajar sekolah lainnya  yang dianggap merendahkan  derajat sekolahnya.  
Ilustrasi yang merupakan contoh perilaku sabar adalah… 
A. 1 dan 3 
B. 1 dan 4 
C. 2 dan 4 
D. 2 dan 5 

 
13. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) tidak cepat puas terhadap hasil yang diperoleh 
(2) bersikap lemah lembut kepada temannya 
(3) bertanggung jawab terhadap tugasnya 
(4) membelanjakan uang dengan hati-hati 
(5) tidak suka menunda pekerjaan 
(6) rajin mengevaluasi diri 
 Perilaku yang mencerminkan sikap ulet ada pada nomor ... 
A. 1, 3, 5 
B. 1, 4, 5 
C. 1, 4, 6 
D. 2, 3, 6 

 
14. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) bersedih dan meratap ketika kehilangan sesuatu. 
(2) hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah 
(3) menerima dengan ikhlas segala yang terjadi 
(4) menganggap sama antara pujian dan celaan 
(5) tetap melaksanakan shalat dalam kondisi apapun  
 
Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sikap zuhud adalah ... 
A. 1, 2, 4 
B. 1, 3, 5 
C. 2, 3, 5 
D. 3, 4, 5 

 
15. Ivan sangat sulit mengendalikan emosi dan mudah tersinggung. Jika ada teman yang berbuat 

salah terhadapnya, dengan segera ia mencaci maki bahkan sering ia melakukan kekerasan 
terhadap teman tersebut. Perilakunya menjadi tidak terkontrol dan hal ini sangat merugikan 
dirinya dan orang lain. 
Yang termasuk dampak negatif dari perilaku  Ivan, adalah sebagai berikut, kecuali ... 
A. menimbulkan permusuhan 
B. menyakiti perasaan orang lain 
C. menimbulkan iri pada orang lain 
D. menimbulkan kekacauan dalam masyarakat 

 
16. Hanifah menghadiri undangan pernikahan temannya. Jamuan dalam pernikahan tersebut 

standing party sehingga tamu menyantap makanan sambil berdiri. Sebagai seorang muslimah, 
sikap Hanifah yang benar adalah ... 
A. setelah bertemu dengan pengantinnya segera pulang 
B. mencari tempat untuk duduk kemudian makan dan minum.  
C. diam saja karena tidak memungkinkan untuk makan dan minum. 
D. menghormati acara pernikahan dengan tetap makan dan minum sambil berdiri 



 

 
17. Akhir-akhir ini dada Haikal sering terasa sesak. Hal ini disebabkan rasa kesalnya terhadap Adi 

yang telah banyak menyakitinya. Dalam hati ia berjanji tidak akan memaafkan Adi seumur 
hidupnya. Akibat dari sikap dendamnya, hilang konsentrasi belajarnya dan hidupnya menjadi 
tidak tenang. Supaya Haikal terhindar dari sifat dendam, maka sebaiknya Haikal ... 
A. mendekatkan diri pada Allah SWT lalu memaafkan kesalahan Adi. 
B. memaafkan  setelah Adi  minta maaf  
C. membalas kejahatan Adi supaya Adi sadar 
D. berdo’a supaya Allah Swt membalas segala kejahatan Adi. 

 
18. Teti dipercaya menjadi bendahara di kelasnya. Ia menghabiskan uang kas kelas untuk 

membeli telepon genggam. Ia membuat berita bohong bahwa uang kas hilang. Agar temannya 
tenang ia berjanji akan mengganti uang itu. Namun sudah tiga bulan, Teti belum juga 
menggantinya. Hal ini mengakibatkan teman-temannya tidak lagi mempercayainya. Supaya 
dipercaya kembali, sikap Teti yang benar adalah ... 
A. segera mengganti uang kas  yang dipakai dengan cara mencicil 
B. menjual kembali telepon genggamnya untuk mengganti uang kas. 
C. jujur mengakui kesalahannya dan mengembalikan uang kas yang dipakai. 
D. meminta tolong kepada ibunya untuk mengganti uang kas yang telah dipakainya. 

 
19. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) menjalin hubungan baik dengan pemeluk agama lain 
(2) menerima dengan ikhlas segala cobaan hidup 
(3) selalu bersyukur atas rezeki yang diterima 
(4) menghormati perbedaan yang ada 
(5) tenggang rasa terhadap orang lain 
(6) memiliki pola hidup sederhana 
Dari pernyataan tersebut, yang menunjukkan ciri-ciri perilaku qana’ah adalah ... 
A. 1, 3, dan 5 
B. 1, 5, dan 6 
C. 2, 4, dan 5 
D. 2, 3, dan 6 

 
20. Dalil naqli yang menjelaskan supaya senantiasa bersikap adil kepada semua kaum adalah ... 

A 
 

B 

 C 
  

D   
21. Alamsyah pemuda dari Jawa Barat bersahabat dengan Jhohanes dari Manado. Mereka hidup 

rukun meski berbeda suku, adat dan agama. Saat keluarga Jhohanes terkena banjir, Alamsyah 
mengajak keluarga Jhohanes untuk tinggal di rumahnya. Sikap yang harus diteladani dari 
persahabatan Alamsyah danJhones adalah ... 
A. mampu bergaul dengan semua suku. 
B. selalu waspada saat bergaul dengan berbeda suku. 
C. saling menghormati dengan segala perbedaan yang ada. 
D. saat teman terkena musibah tawarkan bantuan sekedar basa-basi 

 
22. Perhatikan kasus berikut! 

“SUKABUMI - Tiga pelajar sebuahSMK di  Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan 
sebagai tersangka terkait tewasnya empat siswa SMK lainnya dalam tawuran di Desa 
Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Sabtu pekan lalu.Polisi menjerat mereka 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait penganiayaan anak di bawah umur 
dengan ancaman hukuman penjara antara lima dan sembilan tahun.Tiga pelajar yang 
ditetapkan sebagai tersangka tersebut diketahui berinisial DH, AG, dan AN. Lokasi antara dua 
sekolah tersebut  hanya terpaut kurang dari satu kilometer. (http://bandung.okezone.com)

 



 

Sikap untuk menghindari perilaku tersebut adalah… 
A. Menyatukan dua sekolah tersebut menjadi satu sekolah negeri 
B. Menghukum seberat-beratnya pelajar yang melakukan tawuran 
C. Pemerintah segera menutup izin kedua sekolah yang melakukan tawuran 
D. Membangun silaturahmi dengan kegiatan positif antar sekolah yang berdekatan. 
 

23. Perhatikan potongan ayat berikut!

 

(1) 

 

(5) 

 

(2) 

 
(6) 

 

(3) 

 
(7) 

 

(4)

  

(8)

 
  Hukum bacaan AL-Qamariah terdapat pada nomor.... 

A. 1, 2, 4, 6 
B. 1, 3, 5, 8 
C. 2, 4, 6, 7 
D. 2, 4, 6, 8 

 
24. Perhatikan tabel berikut! 

Hukum Bacaan
 

Contoh Bacaan 
1 Izhhar a 

 
2 Iqlab b 

 
3 Ikhfa c 

 
4 Izhgham Bilaghunnah d 

  
Pasangan yang tepat antara hukum dan contoh bacaan pada tabel tersebut adalah ....

 

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

 
25. Perhatikan QS. Al-Fiil berikut!  

 

 
 

Jumlah hukum bacaan Idzhar Syafawi pada QS. al-Fiil tersebut adalah ... 
A. 4 
B. 5 
C. 6 
D. 7 



 

 
26. Perhatikan potongan ayat berikut! 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 
Hukum bacaan Qalqalah Sughra terdapat pada nomor.... 
A. 1, 2, 3 
B. 1, 3, 4 
C. 1, 3, 5 
D. 1, 4, 5 

 
27. Perhatikan potongan ayat berikut! 

 
Hukum bacaan mad yang bergaris bawahpada potongan ayat tersebut adalah .... 
A. mad wajib muttashil 
B. mad  jaiz munfashshil 
C. mad lazim mutsaqal kalimi 
D. mad lazim mukhaffaf kalimi  

 
28. Perhatikan potongan ayat berikut!  

 
Nama waqaf yang terdapat dalam ayat tersebut adalah... 
A. waqaf waqfu aula 
B. waqaf washlu aula 
C. waqaf la mamnu 
D. waqaf mu’anaqah 

 
29. Perhatikan cerita berikut! 

Randi adalah pemain sepak bola terbaik di kabupatennya. Ia pemuda yang rajin beribadah.
Dia tak pernah  meninggalkan shalat wajib, walaupun sibuk latihan, dan doapun selalu 
dipanjatkannya ketika hendak bertanding. Ketika mendapat rezekipun selalu disisihkannya 
untuk disumbangkan kepada anak-anak panti asuhan.  
Perilaku Randi tersebut merupakan pengamalan dari QS. At-Tin ayat.... 

A. 

 

B. 

 
C. 

 
D. 

 
 



 

  

                         

 

D. 2, 3, 4 
 

31. Perhatikan cerita berikut! 
Shilhiya sedang mengerjakan soal ujian dengan sungguh-sungguh, karena ingin lulus ujian 
dengan hasil terbaik. Namun demikian, ia menyerahkan hasilnyapada Allah SWT. 
Perilaku Shilhiya berkaitan dengan makna QS. Al-Insyirah ayat ke .... 
A. 8 
B. 6 
C. 4 
D. 2 

 
32. Perilaku terpuji sebagai pengamalan dari QS. Al-Insyirah adalah... 

A. Ilafa selalu berhati-hati dalam berbicara, karena khawatir menyinggung orang lain 
B. Salma memberi salam ketika bertemu dengan pak Kabir, walaupun ia pernah dicaci makinya 
C. Barka tidak berputus asa dan tetap optimis, walaupun berada di pengungsian karena 

rumahnya terkena banjir 
D. Riffa merasa yakin akan keadilan Allah, walaupun keputusan hakim berpihak pada orang 

yang menabraknya. 
 

33. Perhatikan tabel berikut ini ! 
No. Uraian No. Uraian 
1) Keluar seperma 4) Setelah dioperasi oleh dokter  

2) Setelah selesai nifas 5) Bersalaman dengan lawan jenis 

3) Setelah buang air besar  6) Setelah selesai haidl bagi wanita 

Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib ditunjukkan nomor .... 
A. 1 – 2 – 6 
B. 1 – 3 – 5 
C. 2 – 3 – 6 
D. 2 – 3 – 5 

 
34. Perhatikan gerakan dan bacaan shalat berikut! 

(1) Takbiratul ihram 
(2) Membaca surat pendek 
(3) Rukuk dengan tumaninah 
(4) Membaca tasyahud pada duduk akhir 
(5) Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam  
Rukun shalat terdapat pada nomor ... 
A. 1, 2 dan 3 
B. 1, 3 dan 4 
C. 2, 3 dan 4 
D. 3, 4 dan 5 

 
35. Annisa berangkat pukul 07.00 WIB dari Bandung menuju Yogyakarta dengan menggunakan 

bis, dan sampai pukul 16.20 WIB. Ia belum melaksanakan shalat dzuhur dan Ashar. Tindakan 
Annisa yang tepat sesampainya di Yogyakarta adalah segera ... 
A. melaksanakan shalat Zuhur 
B. melaksanakan shalat Asar  
C. melaksanakan shalat Asyar dan Zhuhur dengan cara jamak qasar masing-masing 2 rakaat 
D. melaksanakan shalat Asar dan Zuhur dengan cara jamak takhir masing-masing 4 rakaat 

 
30. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

(1) Mengontrol diri dari perbuatan keji dan munkar  
(2) Selalu menyisihkan uang jajan untuk infakmesjid 
(3) Membantu teman yang belum menghapal ketika sedang ujian nasional 
(4) Selalu bersyukur atas kesempurnaan jasmani yang diberikan Allah 
Perilaku terpuji yang sesuai dengan QS. At-Tin terdapat pada nomor.... 
A. 1, 2, 3 
B. 1, 2, 4 
C. 1, 3, 4 



 

(3) Menghapuskan dosa setahun yang akan datang 
(4) Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang 
 
Hikmah puasa sunat Assyura ditunjukkan nomor ... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
37. Sebagai seorang pedagang, pendapatan bersih Pak Rofiq tahun ini sebesar

Rp. 150.000.000,00. Maka zakat mal yang harus dikeluarkan oleh beliau adalah... 
A. Rp. 150.000,00 
B. Rp. 375.000,00 
C. Rp. 1.500.000,00 
D. Rp. 3.750.000,00 

 
38. Perhatikan gambar berikut: 

 
 
Binatang tersebut haram untuk dikonsumsi. Penyebab diharamkan mengkonsumsi binatang 
tersebut kecuali… 
A. karena ada nash yang mengharamkannya 
B. karena mempunyai kuku yang tajam 
C. karena termasuk binatang buas 
D. karena mempunyai taring 

 
39. Perhatikan pernyataan berikut ! 

(1) Menyembelih 1 ekor sapi untuk 7 orang 
(2) Dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran bayi 
(3) Kambing yang sudah musinah (cukup umur) 
(4) Dilaksanakan pada hari raya idul adha dan tasyrik 
(5) Menyembelih 2 ekor kambing untuk kelahiran anak laki-laki 
Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ketentuan qurban ada pada nomor ... 
A. 1, 3 dan 4 
B. 1, 4 dan 5 
C. 2, 3 dan 4 
D. 2, 4 dan 5 

 
40. Umrah mengandung arti mengunjungi kabah, hukumnya sunat bila dilakukan di luar ibadah 

haji, dan wajib bila dilakukan bersamaan dengan ibadah haji. Berikut adalah hikmah umrah, 
kecuali.… 
A. memperkuat iman dan taqwa 
B. mempererat ukhuwah islamiyah 
C. menumbuhkan rasa syukur kepada Allah 
D. meninggikan status sosial dalam masyarakat 

 

36. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 
(1) Seperti puasa sepanjang tahun 
(2) Menghapus dosa satu tahun lalu 



42. Pada hari raya Iedul Fitri, Syifa dan keluarganya menuju lapangan untuk melaksanakan shalat 
ied. Setelah pelaksanaan shalat ied dan mendengarkan hutbah dari khotib, semua jamaah 
bersalaman saling bermaafan. Berikut nilai-nilai positif dari pelaksanaan salat iedul fitri, 
kecuali... 
A. bertaubat terhadap dosa dan memohon segera diturunkan hujan 
B. meningkatkan rasa persaudaraan sesama muslim 
C. meningkatkan keimanan kepada Allah swt 
D. ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT 

 
43. Perhatikan tabel berikut! 

PERISTIWA BERSEJARAH KATA KUNCI 

1 
Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi 
penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Raja 
Abrahah  

a Al-Alaq 

2 
Sebelum menjadi rasul, Muhammad  terkenal sebagai 
pribadi yang jujur dan terpercaya, sehingga mendapat 
gelar terhormat dari Kaum Quraisy. 

b Baitul Arqam 

3 Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama 
yang menandai pengangkatan Beliau menjadi Rasul. c Al-Amin  

4 

Pada permulaan dakwahnya, Rasulullah SAW 
menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi di 
rumah salah seorang sahabat yang bernama Al-
Arqam bin Abil Arqam 

d Tahun Gajah  

 
Pasangan yang sesuai antara peristiwa bersejarah dengan kata kunci yang erat kaitannya 
dengan peristiwa tersebut ditunjukan dengan nomor ... 
A. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d  
B. 2 – c, 3 – d, 4 – a, 1 – b  
C. 3 – d, 4 – a, 1 – c, 2 – b  
D. 4 – b, 1 – d, 2 – c, 3 – a  
 

44. Perhatikan pernyataan berikut! 
(1) mengajak manusia hanya menyembah Allah swt 
(2) menyempurnakan akhlak manusia 
(3) memperluas wilayah kekuasaan 
(4) mempersatukan bangsa Arab 
(5) memperkuat suku Quraisy 
Berdasar pernyataan tersebut, yang merupakan misi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah... 
A. 3 dan 4 
B. 1 dan 2 
C. 4 dan 5 
D. 5 dan 6 

 
45. Melalui Piagam Madinah,  Rasulullah SAW menyampaikan misi dakwah dengan membangun 

pasar, menghapus monopoli, menghapus riba, menetapkan kewajiban zakat dan membentuk 
Baitul Mal. Dari langkah-langkah tersebut terdapat nilai-nilai yang dapat diteladani dalam 
kehidupan sehari-hari, kecuali .... 
A. dengan modal yang kuat dapat menguasai perputaran ekonomi di pasar 
B. orang yang ekonominya kuat harus membantu yang berekonomi lemah 
C. dalam berekonomi gunakan prinsip tolong menolong 
D.

 

zakat dapat menciptakan kekuatan ekonomi

 
 

41. Setelah kembali dari wukuf di Arafah, pak Fauzan melaksanakan tawaf yang merupakan 
bagian dari rukun haji. Tawaf yang dlaksanakan pak Fauzan disebut tawaf ... 
A. wada 
B. ifadah 
C. sunah 
D. qudum 
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Pasangan yang tepat antara ilmuwan Muslim dan karyanya adalah ... 
A. 1 – a 
B. 2 – c 
C. 3 – b 
D. 4 – d  

 
47. Pada masa Bani Abbasyiyah ilmu pengetahuan mengalami perkembangan  yang sangat 

pesat, hal ini ditandai dengan lahirnya para ilmuwan muslim dengan hasil karyanya yang 
masih dipergunakan sampai saat ini. Nilai yang dapat diteladani dari kemajuan ilmu 
pengetahuan masa Bani Abasyiyah adalah ... 
A. ilmu pengetahuan umum lebih penting dari ilmu agama 
B. menempuh pendidikan untuk meningkatkan gengsi keluarga 
C. memperdalam ilmu pengetahuan dengan dasar iman dan taqwa 
D. memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum 

 
48. Pada awal masuknya Islam ke Nusantara, para mubaligh banyak mendirikan pesantren dan 

halaqah-halaqah dalam menyampaikan ajaran Islam. Dari pesantren tersebut banyak 
melahirkan para ulama yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Berdasarkan 
deskripsi tersebut, salah satu cara masuknya Islam ke Nusantara ditempuh melalui jalur .... 
A. politik 
B. kesenian 
C. pendidikan 
D. perdagangan 

 
49. Islam tersebar ke seluruh penjuru Nusantara tidak terlepas dari jasa Wali Songo, diantaranya 

Sunan Gunung Djati yang diutus oleh Sultan Demak untuk menyebarkan Islam di Jawa Barat 
dan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa (Jakarta). Berdasarkan deskripsi tersebut, peran 
Kerajaan Islam yang patut diteladani diantaranya adalah ... 
A. peduli terhadap masyarakat Jawa Barat 
B. perluasan wilayah kekuasaan Kesultanan Demak 
C. menanamkan rasa hormat kepada para Wali Songo 
D. semangat dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Nusantara 
 

50. Sebagian ummat Islam di Indonesia memiliki tradisi tersendiri dalam memperingati maulid 
Nabi Muhammad SAW, di antaranya Grebeg Mulud di Keraton Cirebon dan Surakarta, serta 
Sekaten di Keraton Yogyakarta. Nilai yang dapat diteladani berkaitan dengan tradisi tersebut 
adalah ...  
A. mengharap keberuntungan dengan makan sedekah raja 
B. rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW 
C. rasa bangga raja atas rakyatnya 

daya tarik wisatawan 

 
46. Perhatikan tabel berikut! 

Ilmuwan Muslim Karyanya 
1 Ibnu Sina a Al-Risalah 
2 Imam Syafi’i b Ihya Ulumudin 
3 Al-Ghazali c Al-Muwatha’ 
4 Ibnu Rusdy d Al-Jabar 

D. 


