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1. Isikan identitas Anda pada 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 LJKUSBN agar tidak rusak, sobek ataupun terlipat.  

4. Jumlah soal sebanyak 50 butir dengan 5 (lima) 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, D atau E yang tersedia 

sesuai petunjuk.  

7. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak atau tidak 

lengkap.  

8. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.  

9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.  

10. Setiap bentuk kecurangan adalah pelanggaran.  

11. Bacalah “Basmalah” sebelum mengerjakan soal! 

12. Bacalah “Hamdalah” setelah mengerjakan soal! 

 

 

PETUNJUK UMUM 
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih A, B, C, D atau E pada lembar 

jawaban yang tersedia ! 

 

1. Perhatikan ayat Al-Qur’an berikut ini !  

 

 

 

  

Bacaan untuk kalimah yang bergaris bawah adalah…. 

A. mad jaiz munfashil, mad jaiz munfashil, mad ashli 

B. mad jaiz munfashil, mad wajib muttashil, mad ashli 

C. mad wajib muttashil, mad jaiz munfashil, mad ashli 

D. mad jaiz munfashil, mad jaiz munfashil, mad layyin 

E. mad jaiz munfashil, mad jaiz munfashil, mad badal 

 

2. Bacalah ayat Al-Qur’an surat Asy-Syura : 38  berikut ini dalam hati dengan ikhlash ! 

 

 

 

 

 

Manakah terjemahan yang benar untuk penggalan ayat yang bergaris bawah ? 

A. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 

B. Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka 

C. Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan dan mendirikan shalat 

D. Mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka 

E. Dan ( bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim 

 

3. Coba simak dengan seksama ayat berikut ini ! 

 

 

 

Manakah hal-hal berikut ini yang merupakan contoh pengamalan dari QS. Al-Isra ayat 26 di 

atas? 

A. Bila ada masalah di masyarakat harus diselesaikan dengan musyawarah 

B. Mengeluarkan zakat mal apabila waktunya telah tiba dan mencapai nisab 

C. Membantu korban bencana alam sebagai bentuk solidaritas kepada sesama 

D. Bersikap toleran terhadap teman yang berbeda agama dan keyakinan 

E. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih kejayaan agama Islam 

 

4. Perhatikan dengan sungguh-sungguh ayat di bawah ini ! 

 

 

 

              

Manakah arti yang benar untuk penggalan ayat yang bergaris bawah ? 
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A. telah nampak kerusakan di laut dan di darat  disebabkan karena perbuatan tangan manusia 

B. telah nampak kerusakan di langit dan di bumi disebabkan karena perbuatan tangan manusia 

C. telah nampak kerusakan di bumi dan di langit disebabkan karena perbuatan tangan manusia 

D. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia  

E. telah nampak kerusakan di alam semesta disebabkan karena perbuatan tangan-tangan  

manusia  

 

5. Perhatikan dengan sungguh-sungguh ayat di bawah ini ! 

 

 

 

 
 

Hal-hal berikut ini yang termasuk dari isi kandungan QS.Arrum : 41 adalah…. 

A. Allah hendak menguji siapa diantara hamba-Nya yang benar-benar beriman 

B. setiap musibah yang terjadi harus diterima dengan sabar dan penuh tawakkal 

C. anjuran untuk membantu terhadap sesama yang mengalami   berbagai musibah 

D. kerusakan di bumi terjadi akibat ulah manusia yang tidak bertanggungjawab 

E. manusia harus bertanggungjawab terhadap semua perbuatan yang dilakukannya 

 

6. Perhatikan Q.S. Al Kafiruun berikut ini 

 

 

 

 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut adalah : 
 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

7. Berikut ini adalah penggalan ayat dari surat Al-Kafirun. 

 
 

Manakah arti  yang sesuai dengan ayat di atas ? 

A. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku 

B. Untukku agamamu dan untukkulah agamaku 

C. Untukmu agamaku dan untukkulah agamamu 

D. Untukku agamamu dan untukmulah agamamu 

E. Untukmu agamaku dan untukku agamamu 

 

8. Bacalah dalam hati QS. Al-Kafirun berikut! 
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Manakah contoh sikap yang sesuai dengan ayat di atas ? 

A. Menemani teman yang berbeda agama di tempat beribadahnya. 

B. Ikut serta merayakan hari raya agama lain. 

C. Membujuk sahabat dekat untuk meninggalkan agamanya. 

D. Memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. 

E. Membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan keyakinannya. 

 

9. Mari cermati ayat Al-Qur’an  surat  Al-Jumu’ah : 10  berikut ini ! 

 

 

 
 

 

Hukum bacaan untuk penggalan ayat yang bergaris bawah adalah…. 

A. Alim lam syamsiyyah, qalqalah shughra, mad ashli, ikhfa 

B. Alim lam qamariyah, qalqalah shughra, mad ashli, idzhar 

C. Alim lam qamariyah, qalqalah qubra, mad ashli, ikhfa 

D. Alim lam qamariyah, qalqalah shughra, mad shilah, ikhfa 

E. Alim lam qamariyah, qalqalah shughra, mad ashli, ikhfa 

 

10. Mari cermati ayat Al-Qur’an  surat  Al-Jumu’ah : 10  berikut ini ! 

 

 

 

 

 

Manakah contoh perilaku yang paling sesuai dengan pesan dari ayat di atas ? 

A. Selalu tepat waktu baik dalam belajar  

B. Selalu berdoa sebelum melakukan pekerjaan  

C. Bekerja kembali setelah melaksanakan solat  

D. Mengakhirkan solat ketika ada banyak pekerjaan 

E. Berpuasa setiap bulan Ramadhan 

 

11. Perhatikan QS. Yunus ayat 101 berikut ini ! 

 

 

 

 

 

Manakah penggalan ayat di atas yang memiliki arti : dan peringatan (para rasul) ? 

 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  
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12. Perhatikan penggalan QS. Al-Baqarah 164 berikut ini ! 

 

 

 

 

Manakah contoh sikap positif  yang sesuai dengan isi kandungan dari ayat di atas ? 

A. Mendorong manusia untuk berfikir kritis untuk kemajuan. 

B. Melahirkan kreativitas, produktifitas, dan inovasi IPTEK. 

C. Bersosialisasi dengan kehidupan di sekitar masyarakat.  

D. Dapat menggunakan jaringan internet dalam pembelajaran. 

E. Memiliki berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan. 
 

13. Setiap saat kita berdoa dan berusaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, karena 

kita meyakini Allah akan memberinya dengan penuh kasih sayang kepada ummatnya. Sifat Allah 

Maha Pemberi dalam Asmaul Husna adalah ....  

A. Al-Hayyu 

B. As-Sami’ 

C. Al-Bashiir 

D. Al-Wahhab 

E. Al-Malik    

 

14. Keberadaan malaikat seharusnya menyadarkan kita semua untuk terus selalu melakukan amal 

shaleh, meski tidak ada balasan langsung yang diterima di dunia. Pernyataan di bawah ini yang 

tidak menjadi bagian dari tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat adalah … . 

A. berperilaku jujur dalam segala hal, karena selalu diawasi oleh malaikat 

B. hanya mementingkan akhirat disebabkan segala gemerlap dunia itu semu 

C. bersikap hati-hati dalam bertindak, karena setiap amal dicatat malaikat 

D. bekerja dan beramal ibadah secara ikhlas, seimbang dan berkesinambungan 

E. terus belajar dan berikhtiar sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita 
 

15. Udin membaca ayat Al-quran tentang keutamaan bershadaqoh. Kemudian dia berusaha untuk 

melakukannya sesuai kemampuan yang ia miliki. Perilaku  Udin yang mencerminkan keimanan 

kepada kitab-kitab Allah adalah … . 

A. senantiasa optimis dan tidak gentar dalam menghadapi musibah yang ada 

B. menjadikan kitab-kitab Allah sebagai penuntun dalam hidup dan kehidupan 

C. menjadikan manusia lebih pasif dalam menjalani hidup dan kehidupan 

D. mendorong orang  untuk melakukan kebatilan dan tindakan permusuhan 

E. senantiasa menyakini dengan sepenuh hati terhadap ketelitian para malaikat 
 

16. Rasulullah SAW menjamin kebebasan beragama bagi umat Yahudi dan Nasrani yang tinggal di 

Madinah selama patuh terhadap kepemimpinan beliau. 

Perilaku yang mencerminkan sikap tersebut dalam kehidupan adalah … . 

A. menghormati orang lain yang memiliki kelebihan ilmu dan kedewasaan berpikir 

B. menghormati orang lain yang tidak melanggar syariat walaupun beda keyakinan 

C. menghormati orang lain yang tidak menentang aturan Negara walaupun beda agama  

D. menghormati orang lain yang memberikan bantuan ketika kita membutuhkan 

E. menghormati orang lain yang tidak pernah merugikan masyarakat dan negara 
 

17. Rasul adalah utusan Allah yang selalu menyampaikan dengan sebenarnya risalah Allah kepada 

umat manusia. 

Berikut ini contoh sikap beriman kepada rasul-rasul Allah adalah …. 
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A. Menjadikan rasul sebagai suri teladan dalam hidup 

B. Mendatangi makam rosulullah saw dan keluarganya 

C. Menyembah kepada Allah dan Rosul 

D. Melaksanakan segala apa yang diperintah dan dilarang oleh rosul 

E. Mengetahui keturunan dan keluarga rosul 

 

18. Bumi akan digoncangkan segoncang-goncangnya. Semua isi perut bumi akan dikeluarkan. Dan 

manusia kebingungan. Demikian gambaran peristiwa kiamat yang menandai kematian dari 

kehidupan. Setelah kematian kita akan mengalami fase-fase kehidupan lainnya di Akhirat. 

Urutan fase-fase tersebut adalah …. 

A. Barzah – ba’ats – mahsyar – hisab – mizan – surga / neraka 

B. Barzah –mahsyar – ba’ats –hisab – mizan – surga / neraka 

C. Barzah – ba’ats – hisab – mizan - mahsyar – surga / neraka 

D. Barzah – ba’ats – mahsyar – mizan – hisab – surga / neraka 

E. Barzah – ba’ats – mahsyar – hisab – shirat – surga / neraka 

 

19. Sekecil apapun perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat. Pernyataan 

diatas mengandung hikmah beriman kepada hari akhir …. 

A. motivasi untuk  senantiasa beramal dan beribadah  

B. menyantuni kepada yatim piatu demi popularitas 

C. menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah  

D. senantiasa hidup waspada dan mohon ampunan-Nya  

E. membenci perbuatan munkar dan takut azab neraka 

 

20. Kadar ikhtiar berkorelasi positif dengan hasil/takdir yang diperoleh seseorang. Semakin serius 

dan sungguh-sungguh, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Hal ini sesuai dengan dua macam 

taqdir, yaitu takdir mubram dan takdir muallaq.  

Sikap yang benar terhadap takdir mubram adalah…. 

A. berusaha merubah dengan sungguh-sungguh 

B. menerima apa adanya yang Allah telah tetapkan 

C. berdoa agar ketentuan tersebut bias berubah 

D. bersikap apatis terhadap kadar yang diterima 

E. meratapi semua keadaan buruk yang menimpa 

 

21. Perhatikan perilaku dibawah ini ! 

Agus menganggap bahwa kegiatan kelompok pencinta alam di sekolahnya hanya pemborosan. 

Ajat berpendapat bahwa semua siswa pernah menyontek dalam ujian. Ihin berpendapat bahwa 

program ROHIS yang ada di sekolahnya tidak akan bermanfaat. Firman beranggapan bahwa 

anggota OSIS yang ada di sekolahnya tidak lagi bekerja sesuai program. Ruri menanggapi 

bahwa Erna pantas mendapat juara kelas, karena Erna rajin belajar. 

Dari sikap kelima orang tersebut, siapakah orang yang memiliki perilaku husnuzhan terhadap 

sesama? 

A. Agus      

B. Ajat       

C. Ihin 

D. Firman 

E. Ruri 
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22. Seiring dengan perkembangan IPTEK, dunia fashion juga maju dengan cepat. Sebagian kaum 

muslimin dan muslimat tergoda untuk meniru. Padahal sering kali model fashion ala Barat 

bertolak belakang dengan syariat Islam. 

Coba perhatikan dengan baik pernyataan berikut ini ! 

1) Menutup seluruh tubuh yang termasuk aurat 

2) Harganya tidak terlalu murah 

3) Longgar, tidak ketat dan tidak transparan 

4) Pria tidak menyerupai wanita juga sebaliknya  

5) Terbuat dari bahan yang dihalalkan 

6) Busana yang dipakai warnanya putih 

 

Manakah yang merupakan adab berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam ? 

A. Nomor 2, 3, 4 dan 6 

B. Nomor 1, 3, 5 dan 6 

C. Nomor 2, 3, 4 dan 5 

D. Nomor 1, 3, 4 dan 5 

E. Nomor 1, 3, 4 dan 6 

 

23. Bayu bertaubat dengan cara menyesali dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Muslim 

bertaubat dengan cara menangis, memukuli tubuhnya dan mengasingkan diri.  Fera bertobat 

dengan cara melakukan shalat sunnat sepanjang malam dan kemudian berdoa.  Safitri bertaubat 

dengan cara beristigfar, menyesali segala perbutan dosanya dan berjanji untuk tidak 

mengulanginya. Nurul bertaubat dengan cara menutup diri dan menjauhkan diri dari keramaian 

dunia.  

Kelima orang tersebut yang melakukan taubat dengan benar adalah ....  

A. Bayu 

B. M. Muslim 

C. Fera 

D. Nurul 

E. Safitri 

 

24. Perhatikan Pernyataan di bawah ini : 

Dalam berkarya seorang muslim harus meperhatikan etika Islam sebagai berikut: 

1. Melandasi setiap usahanya dengan niat yang benar yaitu semata-mata untuk memperoleh 

keridhaan dari Allah SWT. 

2. Kegiatan dilakukan untuk mendapatkan prestasi dan penghargaan. 

3. Mengawali setiap usahanya dengan bacaan basmalah.  

4. Melaksanakan setiap kegiatan kerjanya dengan cara yang halal. 

5. Melakukan usaha atau karya yang bersifat mencontoh hasil yang telah ada. 

6. Bersabar apabila mememui hambatan dalam berkarya. 

Dari pernyataan tersebut manakah yang merupakan etika dalam berkarya ? 

A. Nomor 1, 2, 3 dan 5 

B. Nomor 1, 3, 4 dan 6 

C. Nomor 1, 2, 4 dan 5 

D. Nomor 1, 4, 5 dan 6 

E. Nomor 1, 3, 4 dan 5 

 

25. Melakukan zina, syirik, sihir, durhaka kepada orangtua merupakan dosa besar, maka jauhilah 

dosa besar tersebut segera bertaubat karena akan menghalangi dikabulkannya permohonan /doa. 

Manakah  cara menghindari perbuatan dosa besar berbuat zina di bawah ini  ?  
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A. Selalu menjaga pergaulan agar tidak bergaul bebas dengan lawan jenis 

B. Senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan lawan jenis 

C. Berusaha untuk tidak bergaul dengan lawan jenis 

D. Dalam hidupnya hanya bergaul dengan sesama jenis 

E. Berusaha memilih teman yang bisa diajak untuk bergaul bebas. 

 

26. Ketika tiba waktu Shalat Andi segera berwudu dan sholat,  Sulaiman tetap bekerja karena ia 

sangat disiplin, Aminah pergi ke perpustakaan untuk belajar, Bambang  mengajak Diki untuk 

pergi ke kantin karena perutnya lapar. 

Dari ilustrasi tersebut siapakah  yang termasuk berperilaku adil sebagai hamba Allah ? 

A. Sulaiman 

B. Aminah 

C. Andi 

D. Bambang 

E. Diki 

 

27. Segala perbuatan kita senantiasa dicacat oleh Allah SWT, perbuatan baik maupun perbuatan 

buruk. Tapi seharusnya kita sebagai orang beriman berusaha untuk terus berbuat kebaikan dan 

menghindari keburukan. Inilah yang merupakan amal saleh. 

Manakah perilaku di bawah ini yang bukan merupakan amal saleh ? 

A. Ketika berjalan menyusuri jalan setapak, Maman menemukan duri. Ia mengambilnya untuk 

dibuang di tempat yang aman. 

B. Di tengah gemuruh orang-orang bermain kartu, Qomaruddin tidak ikut bergabung. Ia 

memilih untuk menjauh dan membaca. 

C. Pada hari Ahad umumnya anak-anak pergi rekreasi. Tetapi Zakiyah tetap tinggal di rumah 

membantu pekerjaan ibunya. 

D. Setiap hari selepas pulang sekolah, Ghyas selalu mampir di tempat rental game. Sehingga ia 

sampai di rumah selalu telat. 

E. Ketika warga masyarakat bergotong-royong membersihkan jalan desa, Riri sedang sakit. Ia 

hanya bisa berdo’a agar warga selamat. 

 

28. Silakan amati pernyataan berikut ini! 

1) OSIS membuat program berupa “Sekolah bersih sekolah sehat” 

2) Rohis membuat acara bakti sosial di Sukamakmur Kab. Bogor. 

3) Ekskul Futsal membuat kegiatan turnamen SMA tingkat Provinsi. 

4) Ekskul Pramuka membuat program Palang Merah Indonesia. 

5) Ekskul Mading memeragakan hasil karyanya di Pameran Seni. 

6) Ekskul Pencinta Alam membuat program reuni alumni angkatan 2012-2013 

 

Dari pernyataan di atas, program yang lebih mengarah pada terjalinnya persatuan dan kesatuan 

adalah .... 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 2 dan 5 

E. 3 dan 6 

 

29. Kerukunan adalah penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam upaya 

meraih kehidupan yang nyaman. Di bawah ini adalah contoh perilaku yang dapat membangun 

kerukunan. 
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A. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda  

B. Menghormati dan menyayangi yang muda  

C. Selalu solat tepat pada waktunya 

D. Belajar dengan penuh kesungguhan agar derajat hidup mulia. 

E. Mengumpulkan dana untuk masa depan keluarga. 

 

30. Ibu Aminah sedang ngobrol dengan ibu Surti. Ibu Aminah menceritakan prestasi anaknya kepada 

ibu Surti agar mendapat pujian sedangkan ibu Surti menceritakan tetangganya yang berkulit 

hitam dan berperangai jelek yang kebiasaanya berbaju sobek jika pergi keluar rumah. 

Perilaku ibu Surti termasuk contoh…. 

A. Husnuzon  

B. Suuzon 

C. Fitnah 

D. Ghibah 

E. Syirik 

 

31. Sajian acara infotainment sering kali mengandung tuduhan, buruk sangka, ghibah bahkan 

memfitnah orang lain yang diberitakan. Dalam Islam, memfitnah adalah perbuatan dosa yang 

harus dihindari. Ia lebih keji dari pada pembunuhan, karena akibat fitnah sangat dahsyat. 

Berikut ini adalah cara menghindari fitnah, kecuali…. 

A. Berusaha memupuk silaturahmi dengan sesama secara berkesinambungan 

B. Menyadari bahwa semua manusia memiliki kelemahan yang harus ditutupi 

C. Turut aktif dalam berbagai kegiatan yang mendatangkan keuntungan material 

D. Menyadari akan dampak fitnah yang buruk bagi obyek fitnah dan keluarganya 

E. Beramal saleh dengan memberikan apa saja yang bermanfaat bagi sesama umat 

 

32. Salah satu sumber hokum islam adalah Ijtihad yang berfungsi sebagai …. 

A. pedoman hidup umat Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat 

B. sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran 

C. penjelas hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits 

D. sumber hukum Islam yang pertama dan utama 

E. sumber hukum Islam yang ketiga 

 

33. Saat ini banyak perempuan berjilbab yang menduduki jabatan public maupun profesional. Hal ini 

menunjukkan salah satu bukti adanya kesadaran muslimah untuk melaksanakan syariat Islam 

dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam berpakaian. Karena hukum menutup aurat 

menurut ketentuan hukum Islam adalah…. 

A. Fardhu ‘ain 

B. Fardhu kifayah 

C. Sunat muakkad 

D. Sunat haiat 

E. Mubah  

 

34. Wakaf adalah amalan mulia yang akan terus mengalir pahalanya bagi wakif. Banyak fasilitas 

umum yang dibutuhkan umat yang harus didanai dari harta wakaf, seperti masjid, sekolah, jalan, 

rumah sakit dan sarana umum lainnya. Untuk mengatur pengelolaan wakaf di Indonesia, 

pemerintah menyusun Undang-Undang Wakaf.  

Undang-undang tersebut adalah Nomor …. 
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A. 1   tahun 1974 

B. 7 tahun 1989 

C. 17 tahun 1999 

D. 38 tahun 1999 

E. 41 tahun 2004 

 

35. Dalam realitas kehidupan terkadang ada orang yang memiliki modal, tetapi tidak bisa 

menjalankannya. Sebaliknya ada pula yang mempunyai keahlian berbisnis, tetapi tidak memiliki 

cukup modal. Dalam fiqh muamalah orang yang bermodal dengan orang yang punya keahlian ini 

bisa bekerja sama untuk berserikat dalam suatu usaha. Keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai 

dengan kesepakatan. 

Kerja sama semacam  dalam hukum Islam disebut …. 

A. muzara’ah 

B. mudharabah 

C. mukhabarah 

D. qiradh 

E. muamalah 

 

36. Ahmad dan Sutanto sarjana tekhnik mesin, mereka berkerjasama mendirikan usaha bengkel 

mobil dan suku cadangnya. Masing-masing mengeluarkan modal Rp. 30.000.000,00.  Ilustrasi di 

atas merupakan contoh dari .... 

A. muzara’ah 

B. mudharabah 

C. mukhabarah 

D. syirkah Abdan 

E. syirkah 'Inan 

 

37. Apabila seorang muslim meninggal dunia, kewajiban muslim yang masih hidup terhadap jenazah 

adalah mengurusnya. Adapun urutan pengurusan jenazah menurut hukum Islam adalah .... 

A. memandikan– menshalatkan – menguburkan – mengkafani 

B. menguburkan - memandikan – mengkafani – menshalatkan  

C. memandikan – mengkafani – menshalatkan - menguburkan 

D. mengkafani – memandikan –menshalatkan - menguburkan 

E. menshalatkan - memandikan – mengkafani –menguburkan 

 

38. Khutbah Jum’at  adalah media yang dapat digunakan oleh umat Islam untuk mencerdaskan kaum 

muslimin.  

Manakah hal-hal di bawah ini yang tidak termasuk rukun Khutbah Jum’ah ? 

A. Membaca hamdalah 

B. Mengucapkan salam 

C. Membaca shalawat 

D. Pesan taqwa 

E. Membaca ayat Al-Qur’an 

 

39. Perhatikan jenis-jenis pernikahan yang terjadi di masyarakat berikut! 

1. Poligami 

2. Mut’ah 

3. Monogami 

4. Beda Agama 

5. Lebih dari empat Istri 
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Pernikahan yang dilarang dalam Islam adalah …. 

A. 1, 2 dan 3 

B. 2, 3 dan 4 

C. 3, 4 dan 5 

D. 2, 4 dan 5 

E. 1, 2 dan 5 
 

40. Setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat berhak melangsungkan pernikahan. Disamping 

bernilai ibadah menikah juga menjadi sarana untuk mendapatkan keturunan yang sah dan 

terhormat. 

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 14 ayat 2 usia minimal 

calon mempelai adalah…. 

A. calon suami 20 tahun dan calon isteri 18 tahun 

B. calon suami 19 tahun dan calon isteri 17 tahun 

C. calon suami 20 tahun dan calon isteri 17 tahun  

D. calon suami 19 tahun dan calon isteri 16 tahun 

E. calon suami 21 tahun dan calon isteri 19 tahun 
 

41. Agama Islam sangat menghargai peran keluarga. Itulah sebabnya, kedekatan ahli waris dengan 

almarhum, menentukan mendapat tidaknya harta waris. Berikut ini yang menjadi faktor 

penyebab seseorang menerima harta waris adalah ... . 

A. besan, mertua, dan menantu 

B. nasab, nikah, anak angkat  

C. seagama dan senasib 

D. munakahah, senasab 

E. pernikahan, berbeda agama 

 

42. Pak Tomi meninggal dunia ahli warisnya 2 orang istri, 3 anak laki-laki dan  1  anak perempuan 

.Harta yang ditinggalkan senilai Rp. 240 juta. Berapa bagian anak perempuan ? 

A. 30 juta 

B. 40 juta 

C. 50 juta 

D. 60 juta 

E. 70 juta 

 

43. Saat berdakwah di Makkah, Rasulullah SAW hanya mendapatkan pengikut sedikit, karena masih 

banyak orang-orang Quraisy yang enggan mengikuti ajarannya meskipun apa yang dibawa oleh 

Rasulullah SAW itu benar, karena kesombongan dan keangkuhan orang-orang Quraisy.  

Berikut ini yang merupakan substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah adalah …. 

A. menanamkan nilai-nilai akidah dan tauhid  

B. mengajak manusia untuk hidup bersatu-padu  

C. mengembangkan kebebasan dan kemerdekaan  

D. mengajarkan bagaimana berpolitik yang baik 

E. mengajarkan cara berniaga yang menguntungkan 

 

44. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini! 

1) Membentuk Piagam Madinah sebagai wujud persahabatan dengan orang-orang non Islam  

2) Melakukan pembaharuan pemahaman keagamaan agar sesuai dengan perkembangan zaman. 

3) Membangun istana dan lembaga pertahanan untuk memperkuat da’wah islamiyah 

4) Melakukan peperangan untuk melebarkan perjuangan Islam ke berbagai wilayah  

5) Menegakkan ukhwah Islamiyah di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar 
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Diantara pernyataan di atas yang termasuk strategi da’wah Rasulullah periode Madinah adalah 

nomor…. 

A. 1), 4), dan 5) 

B. 1), 2), dan 3) 

C. 1), 3), dan 4) 

D. 2), 3), dan 4) 

E. 3), 4), dan 5) 

 

45. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini dengan cermat! 

1. Munculnya ulama besar seperti Ibnu Hajar Al-atsqolani di Mesir 

2. Munculnya kitab hadits “Riyadussholihin” Imam Hanafidi Damaskus 

3. Musculnya dokter ilmu jiwa bernama Ibnu Sina 

4. Di Cordova terdapat perpustakaan yang berisi 400.000 buku 

5. Di Mesir muncul bapak sosiologi Islam yaitu Ibnu Taimiyah 

Yang termasuk bukti perkembangan Islam pada abad pertengahan adalah .... 

A. Nomor 1), 2) dan 3) 

B. Nomor 1), 3) dan 4) 

C. Nomor 2), 3) dan 5) 

D. Nomor 3), 4) dan 5) 

E. Nomor 1), 2) dan 4) 

 

46. Sejarah perkembangan Islam pada abad modern telah melahirkan tokoh-tokoh pemikir Islam 

yang terkenal, seperti Syeh Muhammad Abduh, Jalaludin Al Afghani dan Sayyid Ahmad Khan 

yang berpengaruh terhadap pergerakan pembaharuan Islam dalam bidang politik di Indonesia, 

antara lain… . 

A. perubahan ekonomi rakyat Indonesia, karena banyak yang miskin 

B. munculnya partai-partai Islam yang berhaluan nasional 

C. pemurnian ajaran dari paham takhayul, bid’ah, khurafat 

D. usaha membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajah  

E. perubahan kurikulum pendidikan menjadi pendidikan modern 

 

47. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijrah ( antara abad 1  dan 6 M).Islam masuk ke 

Indonesia dengan cara damai dibawa oleh saudagar-saudagar bangsa Arab, Persia dan Gujarat. 

Daerah yang mula-mula menerima Islam  adalah…. 

A. Jawa Barat 

B. Pantai Sumatera bagian Utara 

C. Jawa Timur 

D. Jakarta dan sekitarnya 

E. Sulawesi Utara 

 

48. Berkembangnya Islam di Indonesia tidak luput dari kerja keras para wali songo dengan 

menggunakan metodologi dan pendekatan yang sangat akomodatif. Di antara bukti 

perkembangan Islam yang sangat khas adalah …. 

A. berdirinya perbankan yang berasaskan syari’ah  

B. banyaknya orang yang mudik saat hari raya tiba  

C. berdirinya masjid-masjid peninggalan Wali Songo 

D. banyak bermunculan partai berciri khas Islam 

E. daftar tunggu untuk pergi haji makin lama dan panjang  
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49. Berikut ini yang tidak termasuk faktor  yang menyebabkan Islam berkembang dengan cepat 

adalah …. 

A. Dorongan para para ulama dan cendekiawan 

B. Keuletan para da’i  untuk berdakwah 

C. Tekanan dari  Negara-negara yang berasas Islam  

D. Syarat untuk masuk Islam sangat mudah 

E. Islam tidak mengenal kasta dalam masyarakat 

 

50. Di bawah ini yang tidak termasuk hikmah perkembangan Islam di dunia adalah … 

A. Menimbulkan sikap fanatik bagi mazhab tertentu dalam Islam yang ada di beberapa Negara 

Islam 

B. Banyaknya paham dan aliran dalam Islam, diwarnai dengan sikap toleransi dan saling 

menghormati. 

C. Islam adalah agama yang cinta damai, dalam penyebaran  Islam tidak dilakukan dengan 

kekerasan. 

D. Memberikan motivasi untuk melestarikan hasil peradaban yang tersebar di sejumlah Negara 

Islam. 

E. Umat Islam bersatupadu untuk menghindari konspirasi buruk dari orang-orang di laur Islam. 

 

 

 

 

 


