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PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 

DINAS PENDIDIKAN 

UJIAN SEKOLAH 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

LEMBAR SOAL 
 

MATA UJI  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

SATUAN PENDIDIKAN : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

KOMPETENSI KEAHLIAN : SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN  

HARI/TANGGAL  : SENIN / 18 MARET 2013 

WAKTU  : 07.30 - 09.00 WIB 

 

PETUNJUK UMUM : 

1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan  

2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya  

3. Pada bagian I (satu)  berupa pilihan berganda, setiap butir terdiri atas 5 (lima) pilihan 

jawaban  

4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang  

5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan  

6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian  

7. Tidak diijinkan menggunakan kamus, handphone, kalkulator, tabel matematika, atau 

alat Bantu hitung lainnya  

8. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan pada Lembar 

Jawaban Ujian Sekolah (LJUS) untuk soal pilihan ganda  

9. Tulis jawaban dengan singkat, tepat dan jelas untuk soal uraian  
 

I. PILIHAN GANDA 

1. Cermati QS. Al Mu’minun ayat 12-13 di bawah ini ! 

 

Kalimat yang benar untuk melengkapi ayat di atas adalah.... 

a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

 

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

KODE :N.01.U 

UTAMA 
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2. Perhatikan QS. Al Baqarah ayat 30 berikut ini! 

 
     Arti penggalan ayat yang bergaris bawah adalah... 

a. Orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi ini 

b. Orang yang melindungi saudaranya 

c. Manusia kerjaannya merusak dan menghancurkan alam semesta 

d. Manusia diciptakan dari segumpal darah 

e. Mereka para malaikat mempertanyakan keberadaan 

 

3. Perhatikan kutipan ayat berikut! 

 
Perilaku di bawah ini yang mencerminkan kandungan ayat di atas adalah…. 

a. Salma membantu pekerjaan orang tuanya 

b. Fahmi memberi bantuan kepada yatim piatu dengan ikhlas tanpa pamrih 

c. Firman menabung untuk persiapan hari tuanya 

d. Liliana mengerjakan shalat berjama’ah 

e. Syarifah menolong orang yang sedang berjalan 

 

4. Setiap manusia di dunia ini bisa memiliki kekuasaan, paling tidak terhadap dirinya 

sendiri, namun kekuasaan yang dimiliki manusia sifatnya terbatas dan tidak sempurna, 

bahkan merupakan anugerah Allah SWT. Sebagai pemilik kekuasaan mutlak, Allah 

SWT berkuasa memelihara dan menghancurkan apa saja yang ada di alam raya ini. 

Sifat Allah sebagaimana peryataan dalam Asmaul Husna di atas, adalah ... . 

a. Al Mutakabbir 

b. Al Hakim    

c. Al Hasib  

d. Al Ghaffar   

e. Al Malik 

 

5. Meskipun manusia memiliki jabatan sebagai Presiden, atau mungkin lebih tinggi dari 

itu, ia tidak akan menyamai kedudukannya dengan Allah, karena Allah Maha Tinggi. 

Sifat Allah Yang Maha Tinggi itu tercermin pada Asmaul Husna berikut ini…. 

a. 

   
b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 
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6. Di bawah ini yang termasuk contoh perilaku husnudzan kepada Allah adalah…  

a. Pak Zakaria sering mengatakan bahwa orang-orang sekarang sulit dipercaya 

b. Bu Nurjanah menyadari meski dia miskin, tapi Allah masih memberi rizki 

kepadanya  

c. Pak Ahmad menganggap bahwa anggota DPR kerjanya tidak memikirkan rakyat.  

d. Bu Minah sering menceritakan tentang amal dan sadaqahnya terhadap orang lain 

e. Pa Helmi sering mengira bahwa Allah tidak adil kepada dirinya 

 

7. Facebook merupakan jejaring sosial yang sedang trend. Sarana ini ada manfaatnya, 

ada juga madharatnya seperti mampu menjerumuskan ke arah pornografi dan banyak 

membuang waktu. Oleh karena itu, Forum Pesantren Lirboyo, Kediri Jawa Timur 

pernah menggulirkan wacana untuk mengharamkannya. Produk pemikiran tersebut 

termasuk kategori ... .  

a. Qiyas 

b. Hadits 

c. Ijtihad 

d. Istihsan 

e. Istishab 

 

8. Saat berdakwah di Makkah, Rasulullah SAW hanya mendapatkan pengikut sedikit, 

karena masih banyak orang-orang Qurasy yang enggan mengikuti ajarannya meskipun 

apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar, karena kesombongan dan 

keangkuhan orang-orang Qurasy. Berikut ini yang merupakan substansi dakwah 

Rasulullah SAW pada periode Makkah adalah … 

a. menanamkan nilai-nilai aqidah dan tauhid  

b. mengajak manusia untuk bersatu  

c. mengembangkan kebebasan dan kemerdekaan dalam berfikir 

d. mengajarkan bagaimana berpolitik yang baik 

e. mengajarkan bagaimna berniaga yang benar 

 

9. Perhatikan pernyataaan berikut ini!  

1) Bapak Zakaria sering mengatakan bahwa orang-orang sekarang sulit dipercaya 

2) Bapak Ahmad menganggap bahwa anggota DPR kerjanya tidak memikirkan rakyat 

3) Ibu Minah sering menceritakan tentang amal dan sedekahnya kepada orang lain  

4) Ibu Nurjanah, jika berbicara hampir tidak terdengar kata-kata selain menuduh  

5) Bapak Syarif memiliki anggapan bahwa jika tetangganya marah mungkin karena 

ada masalah  

Perilaku husnudzan terdapat pada perilaku … . 

a. Bapak Zakaria 

b. Bapak Ahmad 

c. Ibu Nurjanah 

d. Bapak Sarip 

e. Ibu Minah 
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10. Hampir setiap tahun jamaah haji Indonesia menempati urutan pertama terbanyak yang 

melaksanakan haji di Saudi Arabia. Untuk kesempurnaan haji, jamaah wajib 

mengetahui syarat dan rukunnya. Di bawah ini yang termasuk wajib haji adalah…. 

a. Melempar jumroh 

b. Sa’i antara Sofa dan Marwa 

c. Wuquf di Arafah  

d. Tawaf ifadah 

e. Tahallul 

 

11. Perhatikan firman Allah SWT. QS. Al Baqarah ayat 148 di bawah ini! 

 
Arti dalil di atas yang digaris bawahi adalah …. 

 

a. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang ia menghadap kepadanya,  

b. Belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi pintar 

c. Bersiap-siap untuk menghadapi hari akhir 

d. Beribadah dengan sungguh-sungguh agar mendapat surga-Nya Allah 

e. Berlomba-lomba untuk memperoleh peringkat yang paling atas 

 

12. Hidup ini sebenarnya sederhana. Jika dirasakan hidup ini sulit, itu lebih banyak 

diakibatkan tidak sesuainya hidup kita dengan tuntunan Allah SWT, nafsu yang selalu 

dituruti, dan aturan agama yang banyak diabaikan. Simaklah kehidupan para rasul, 

meski banyak tantangan, semuanya dapat dilalui dengan baik, sehingga kehidupannya 

berakhir dengan bahagia dan sukses.  

Pernyataan berikut ini yang bukan  merupakan teladan dari para rasul, adalah…. 

a. Selalu menepati janji, meskipun banyak harta yang terbuang  

b. Istiqamah dan konsisten dalam memperjuangkan kebenaran  

c. Memiliki misi yang sama, yaitu menegakkan tauhid yang murni  

d. Keikhlasan menjalankan ibadah, dan kesantunan dalam bersikap  

e. Kebimbangan dalam menentukan skala atau prioritas kehidupan 

 

13. Ibrahim, putra H. Ahmad selalu besar hati dalam segala hal, meskipun dalam keadaan 

susah dan dirundung banyak duka. Namun, dia tidak berkeluh kesah dan selalu 

berharap kepada Allah SWT untuk mendapatkan pertolongan dan ridha-Nya. 

Pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibrahim termasuk anak yang 

berperilaku … . 

a. Raja  

b. Sabar 

c. Tawakal 

d. Taubat 

e. Iman 
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14. Pernyataan di bawah ini yang termasuk syirkah inan adalah…. 

a. lahan digarap pak Ahmadi, bibitnya dari si pemilik lahan 

b. lahan digarap bu Nirmala, bibinya dari si penggarap 

c. Julham memiliki kebun jeruk yang dirawat pak Ridho Al Kahfi 

d. Indria memiliki modal dan Maryam mengelola modal itu 

e. Anisaa memiliki uang dan disimpan di bank  

 

15. Perhatikan QS Ar Ruum ayat 41 berikut ini! 

 
Lanjutan ayat di atas adalah .... 

a. 
 

b. 
 

c. 
 

d. 
 

e. 
 

 

16. Perhatikan QS Al A’raf ayat 56 berikut ini! 

  
Kita mengetahui bahwa adanya berbagai kerusakan alam disebabkan oleh tangan-

tangan manusia, termasuk bencana-bencana yang terjadi di negeri ini. Sesuai dengan 

ayat tersebut di atas, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk.... 

 

a. menanam pohon agar terjadi penghijauan 

b. membuat setu untuk menampung air agar tidak kekeringan 

c. tidak merusak bumi setelah Allah SWT memperbaikinya  

d. berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan 

e. membuat sungai untuk irigasi pertanian 

 

17. Al Qur’an merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim. Agar hidup terarah dan jauh 

dari kesesatan,  maka seorang muslim sudah sepatutnya menjadikan Al Qur’an sebagai 

undang-undangnya. Berikut ini yang tidak termasuk hikmah beriman kepada kitab Al 

Qur’an adalah .... 

a. meyakini dengan sepenuhnya terhadap  kebenaran Al Qur’an 

b. menghormati dan memuliakan kitab suci Al Qur’an 

c. memahami isi  dan menjalankan ajaran-ajaran Al Qur’an 

d. senantiasa berusaha dan  beribadah sesuai petunjuk kitab Allah SWT  

e. semua kitab Allah SWT. memiliki isi kandungan yang sama 
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18. Setiap bulan Ramadhan umat Islam banyak sekali yang mengeluarkan zakat, baik 

zakat mal maupun zakat fitrah. Yang harus dikeluarkan saat awal, pertengahan, 

maupun akhir bulan Ramadhan adalah…... 

a. zakat mal 

b. zakat fitrah 

c. zakat mal dan zakat fitrah 

d. zakat perhiasan 

e. zakat pertanian 

 

19. Saling menghargai dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan, Salah satu maksud 

menghargai karya orang lain adalah….. 

a. mengangkat derajat 

b. membangkitkan semangat 

c. memikat perhatian 

d. mencari popularitas 

e. menjatuhkan 

 

20. Dosa dalam ajaran Islam ada dua macam, dosa yang dimaksud adalah…. 

a. besar dan kecil 

b. kecil dan panjang 

c. besar dan panjang 

d. berat dan ringan 

e. hitam dan putih 

 

21. Membaca shalawat kepada Nabi pada saat sedang melaksanakan shalat jenazah 

dilaksanakan  pada takbir…… 

a. ke satu 

b. ke dua 

c. ke tiga 

d. ke empat 

e. ke lima 

 

22. Orang yang menyampaikan pesan didepan khalayak ramai dengan cara da’wah 

disebut…….. 

a. Orator 

b. Da’i 

c. Mubaligh 

d. Penceramah 

e. Pidato 

 

23. Salah satu majalah politik yang terbit di Paris Prancis, adalah…….. 

a. Al-manaar 

b. Al-urwatul wutsqa 

c. Al-tsaqafah 

d. Al-majalah 

e. Al-huriyah 
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24. Perhatikan firman Allah SWT.di bawah ini! 

  
 Ayat ke empat dari QS. Al Kafirun tersebut di atas adalah…. 

a. 

 

b. 
 

c. 
 

d. 

 

e. 
 

 

25. Perhatikan Ayat di bawah ini 

 
Pada QS. Al Kafirun ayat 2 di atas terdapat pelajaran berharga dalam rangka 

kehidupan umat beragama. Di mana akir-akhir ini sering terjadi konflik baik antar 

agama maupun intern agama. Melalui ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita 

untuk… 

a. Tidak pemaksakan untuk memeluk suatu agama  

b. Menegaskan bahwa aku tidak menyembah tuhan yang kamu sembah 

c. Membuat penegasan bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku 

d. Menyuruh orang yang berkeyakinan lain agar membuat nama agama baru 

e. Sekali-kali boleh mengikuti ajaran agama orang lain 

 

26. Untuk meningkatkan produktivitas kerja , salah satu yang mesti dilakukan adalah..... 

a. Meningkatkan inovasi dan kreativitas 

b. Mengurangi jam kerja 

c. Melakukan segala cara dan upaya 

d. Mengurangi kepercayaaan diri 

e. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

 

27. Keseimbangan antara bekerja dan beribadah dalam kehidupan akan menciptakan 

pribadi muslim yang.... 

a. Pesimistis dan karakter lemah 

b. Serakah akan dunia dan lupa akan akhirat 

c. Pekerja keras dan ahli ibadah yang taat 

d. Lupa dunia dan mengutamakan akhirat 

e. Pemalas ddan enggan berusaha 
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28. Malaikat yang bertugas meniup sengkala sebagai tanda berakhirnya kehidupan dunia 

adalah…. 

a. Izrail 

b. Jibril 

c. Munkar 

d. Nakir 

e. Israfil 

 

29. Salah satu dari Rukun Iman adalah adanya Iman pada hari akhir, nama lain dari hari 

akhir adalah .... 

a. Pengkhianatan  

b. Penutup 

c. Pembukaan  

d. Permulaan 

e. Kiamat 

 

30. Dalam pernikahan ada orang-orang yang haram dinikahi, dan sama sekali tidak boleh 

dinikahi, orang yang dimaksud adalah …. 

a. Muallap  

b. Munfarij 

c. Muhrim  

d. Munakahat 

e. Mukhalif  

 

31. Hukum menikah bagi orang yang belum cukup bekal di dalam Munakahat adalah …. 

a. Makruh  

b. Sunat  

c. Haram  

d. Wajib  

e. Mubah  

 

32. Setiap perbuatan yang baik menurut agama dan bermanfaat bagi sesama dan khalayak  

disebut…… 

a. Amal shalah 

b. Amal shaleh 

c. Amal perbuatan 

d. Amal usaha 

e. Amaluddin 

 

33. Sekalipun pada musuh yang biasa melakukan kejahatan berupa iri dan dengki kepada 

kita, kita tetap harus berlaku … 

a. Adil 

b. Belas kasih 

c. Dendam 

d. Pemarah 

e. Sombong 
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34.  
  

 

 

Hukum rujuk bagi suami tersebut adalah……. 

a. Mubah 

b. Jaiz 

c. Haram  

d. Makruh 

e. Sunah 

 

35. Talak yang diucapkan suami dengan cara istri membayar ganti rugi atau 

mengembalikan mahar disebut….. 

a. I’la 

b. Li’an 

c. Fasakh 

d. Khulu 

e. Talak ba’in 

 

36. Dalam istilah pewayangan dalam proses penyebaran Islam di nusantara, ada istilah  

yang disebut dengan Pendawa lima, istilah tersebut adalah  merupakan simbol dari 

rukun……… 

a. Islam 

b. Iman 

c. Ihsan 

d. Salat 

e. Wudlu 

 

37. Islam berkembang di Indonesia begitu pesatnya. Perkembangan Islam di Indonesia 

membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Hikmah dari 

perkembangan Islam di Indonesia dalam bidang ekonomi terlihat pada …. 

a. Berkembangnya barzanji, kasidah, rebana, marawis, dan shalawat 

b. Banyak kosakata bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab 

c. Banyak arsitektur masjid berasal dari Timur Tengah 

d. Terbiasa membayarkan zakat, amal jariyah, menyantuni kaum dhu’afa 

e. Terbiasa melakukan tahlilan, syukuran, dan yasinan 

 

38. Perhatikan ayat berikut ini 

  
Pada ayat di atas yang digaris bawahi, dalam kaidah tajwid disebut huruf. 

a. Ikhfa 

b. Alip lam samsiyah 

c. Idgham bila gunnah 

d. Gunnah 

e. Idhar 

 

  

Seorang suami merujuk istrinya dengan niat akan menyakiti sang istri setelah 

dirujuk 
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39. Meskipun keterbatasan akal manusia yang sangat terbatas, tapi   dengan akalnya 

manusia sebagai mahluk yang sempurna mampu mengembangkan…… 

a. Ilmu pengetahuan 

b. Bisnisnya 

c. IPTEK 

d. Sesuatu 

e. Matahari 

 

40. Lanjutkan pepatah di bawah ini. 

Tiada kesuksesan tanpa……….. 

a. Berpangku tangan 

b. Bermalas malasan 

c. Kerja keras 

d. Berhura hura 

e. Berdo,a 

 

41. Musibah dan kegagalan seseorang tergantung dari upaya manusianya sendiri sampai 

seberapa jauh usaha yang dilakukannya,  Dalam menyikapi kegagalan dan musibah, 

maka yang harus dilakukan oleh manusia adalah….  

a. Berusaha 

b. Bertawakal 

c. Berdo’a 

d. Bersabar 

e. Berbahagia 

 

42. Dalam istilah kita sehari hari peribahasa ini sangat populer, coba sempurnakan istilah 

pribahasa ini “Bersatu kita teguh.... 

a. bercerai tumbang 

b. bercerai kita gagal 

c. bercerai kita kacau 

d. bercerai kita rebut 

e. bercerai kita runtuh 

 

43. Menceritakan aib orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan harkat dan martabatnya 

dan membiarkan semua orang tahu tentang kejelekan orang lain, perbuatan tersebut   

termasuk perbuatan…. 

a. Gibah 

b. Namimah 

c. Hasanah 

d. Fitnah 

e. Musibah 

 

44. Isyiraf merupakan prilaku tercela dan memiliki dampak negatif. Di bawah ini yang 

merupakan dampak dari prilaku isyiraf  adalah……. 

a. Menghilangkan penyakit 

b. Disanjung orang 

c. Menumbuhkan sifat rakus 

d. Rajin beribadah 

e. Hidup menjadi tenang 
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45. Perhatikan ayat Qur’an dibawah ini: 

 
Dalil di atas menunjukan larangan berbuat …. 

a. Fitnah 

b. Tabzir 

c. Gibah 

d. Isyraf 

e. Syirik 

 

46.  
 

 

Rasulullah SAW. memerintahkan demikian, karena ilmu faraid itu…… 

a. berkaitan dengan pembagian harta pusaka 

b. pokok dari segala ilmu 

c. merupakan separuh ilmu dan akan dilupakan orang 

d. terahir kali dicabut dari umat islam 

e. sangat sulit dan rumit 

 

47. Ahli waris yang terhalang oleh ahli waris lain dalam menerima harta warisan 

adalah….  

a. Zawil arham 

b. Mahjub 

c. Asabah 

d. Purudul muqadrah 

e. Hajib 

 

48. Bapak Ahmad wafat, ia meninggalkan harta warisan sebanyak Rp. 52.000.000. Ahli 

warisnya terdiri dari ibu, bapak, istri, 1 anak laki laki dan 2 anak perempuan. 

Almarhum berhutang Rp 2.250.000,-, biaya perawatan Rp 750.000,- dan wasiat Rp 

1.000.000,- maka bagian 1 anak perempuan memperoleh warisan sebesar… .   

a. Rp   6.000.000,-     

b. Rp   6.500.000,-  

c. Rp   8.000.000,- 

d. Rp 10.100.000,- 

e. Rp 13.000.000,- 

 

49. Bangsa yang menyebut umat Islam dengan istilah “Hui-hui Chew” adalah…. 

a. Cina 

b. Korea 

c. Jepang 

d. Malaysia 

e. Madagaskar 

 

Belajarlah kamu ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia (H.R. Ibnu majah 

dan daruqutni) 
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50. Jerman telah menyetujui pelajaran agama Islam, dimasukan kedalam kurikulum 

sekolah negeri, pelajaran agama Islam tetap diterapkan dengan menggunakan model 

percontohan atau pilot projek, daerah yang dijadikan pilot projek adalah…. 

a. Bayern 

b. Berlin 

c. Munchen 

d. Bon 

e. Frankfut 

 

 


