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Pilihlah a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling 

tepat ! 
 

1. Bijaksana adalah… 

a. Berpenghasilan dari usaha sendiri 

b. Menerima dengan senang hati atas yang 

diberikan Allah 

c. Tindakan yang mempertimbangkan 

keseimbangan antara yang dikeluarkan dan 

diperoleh 

d. Mampu menyelesaikan masalah dengan 

cara jalan yang terbaik 

e. Berhati-hati dalam mengambil keputusan 
 

2. ”Menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak 

orang lain tanpa dikurangi.” Pernyataan tersebut 

adalah pengertian dari... 

a. Rida   d. Adil 

b. Efisien  e. Amal shalih 

c. Bijaksana 
 

3. Di bawah  ini yang bukan macam-macam dari 

perilaku adil adalah…… 

a. Berlaku adil kepada Allah Swt 

b. Berlaku adil kepada mahluk lain 

c. Berlaku adil kepada orang lain 

d. Berlaku adil kepada diri sendiri 

e. Berlaku adil kepada mahluk ghaib 
 

4. Sikap adil kepada Allah Swt dapat diwujudkan 

melalui perilaku …. 

a. Memanfaatkan hidup dengan bersenang-

senang 

b. Memanfaatkan alam semesta dengan tanpa 

batas 

c. Menjalankan segala perintah-Nya 

d. Melaksanakan ajaran semua agama 

e. Menghargai agama orang lain 
 

5. Penegakkan keadilan yang pernah dicontohkan 

oleh Rasulullah Saw, sebagaimana dalam 

pernyataannya… 

a. Memotong tangan Fatimah, jika ia mencuri 

b. Memenjarakan Fatimah, jika ia mencuri 

c. Membebaskan Fatimah, karena ia bagian dari 

keluarganya 

d. Mengampuni setiap sahabatnya yang 

melakukan tindak pidana 

e. Menolong orang yang sedang kelaparan  
 

6. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah … 

a. Tabah artinya pesimis  

b. Tawakkal artinya menjauhkan diri  

c. Bijaksana artinya meletakkan sesuatu pada 

tempatnya 

d. Adil artinya sama rata 

e. Ridho artinya senang hati atas ketentuan 

Allah  
 

7. Hikmah yang akan didapatkan seseorang dari 

perilaku qana’ah antara lain... 

a. Merasa tenteram dan merasa berkecukupan 

dalam hidupnya 

b. Dimudahkan rezekinya dari Allah 

c. Rajin beribadah kepada Allah 

d. Dihormati dan disegani oleh sesama manusia 

e. Diberikan ilmu yang luas oleh Allah Swt 
 

8. Menurut bahasa arti nikah adalah..... 

a. Berkumpul  d. Interaksi 

b. Bermusyawarah e. Hubungan 

c. Berkeluarga 
 

9. Rasulullah Saw bersabda, ”barang siapa tidak 

mampu (untuk nikah) hendaklah ia…. 

a. Berdo’a   d. Berpuasa 

b. Bersabar  e. Menikah 

c. Mencari pasangan 
 

10. Hukum nikah bagi orang yang telah 

menghawatirkan dirinya terjerumus dalam 

maksiat bila tidak menikah dan dia telah mampu 

untuk menikah adalah… 

a. Wajib    d. Mubah 

b. Sunah   e. Haram 

c. Makruh 
 

11. Seseorang mempunyai niat untuk menikah dan 

telah memiliki bekal yang cukup, tetapi dia 

belum khawatir terjerumus melakukan dosa 

besar jika tidak menikah. Pernikahan ini 

hukumnya... 

a. Wajib    d. Mubah 

b. Sunah   e. Haram 

c. Makruh 
 

12. Bagi orang yang bermaksud untuk menyakiti 

perempuan yang akan ia nikahi, maka hukumnya 

adalah… 

a. Wajib    d. Mubah 

b. Sunah   e. Haram 

c. Makruh 
 

13. Pernikahan dianggap sah dalam Islam apabila 

adanya calon suami. Salah satu syarat calon 

suami adalah... 

a. Calon suami sangat kaya raya 

b. Calon suami beragama Islam  

c. Calon suami ada hubungan muhrim 

d. Calon suami mesti orang yang dikenal 
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e. Calon suami mempunyai pekerjaan mapan. 
 

14. Berikut ini yang merupakan wanita yung haram 

dinikahi karena adanya hubungan kekeluargaan, 

kecuali... 
a. Adik perempuan   

b. Kakak perempuan 

c. Mertua perempuan  

d. Teman perempuan 

e. Saudara sepersusuan 
 

15. Arti kata Sakinah adalah.... 

a. Cinta kasih  d. Kasih sayang 

b. Kekeluargaan  e. Berkumpul 

c. Penuh ketenangan 
 

16. Perbuatan yang dihukumi halal namun dibenci 

oleh Allah adalah... 

a. Li’an   d. Rujuk 

b. Talak   e. Iddah 

c. Nusyuz 
 

17. Di bawah ini adalah macam-macam talak, 

kecuali…… 

a. Talak Bid’ah  d. Talak Sunah 

b. Talak Raj’i  e. Talak Ba’in 

c. Talak Nusyuz 
 

18. Masa menunggu bagi seorang istri yang dicerai 

oleh suaminya... 

a. Rujuk   d. Dhihar 

b. Khulu’  e. Iddah 

c. Li’an 
 

19. Talak dimana suami berhak rujuk dengan 

istrinya disebut dengan… 

a. Talak bid’ah  d. Talak sunah 

b. Talak raj’i  e. Talak ba’in 

c. Talak kinayah 
 

20. Adanya ijab dan kabul merupakan... 

a. Syarat Nikah 

b. Hikmah Nikah 

c. Tujuan Nikah 

d. Syarat Menjadi Wali 

e. Rukun Nikah 
 

21. Salah satu penyebab terjadinya talak adalah istri 

berbuat durhaka kepada suami, perbuatan 

durhaka ini dalam Islam disebut… 

a. Li’an   d. Fasakh 

b. Nusyuz  e. Dzihar 

c. ‘Ila 
 

22. Rusaknya ikatan pernikahan yang disebabkan 

seorang suami bersumpah, bahwa dirinya tidak 

akan menggauli istrinya, tindakan tersebut 

disebut... 

a. Khuluk  d. Talak 

b. Li’an   e. Zihar 

c. ‘Ila 
 

23. Pelanggaran hukum nikah yang disebabkan 

karena ila’, suami dikenakan denda (kafarat)... 

a. Membayar dam satu kambing 

b. Membayar kafarat puasa 3 hari 

c. Membayar kafarat puasa 60 hari 

d. Membayar diat 

e. Bersedekah semampunya 
 

24. Mantan istri telah menikah dengan laki-laki 

lain, telah dicampuri oleh suami barunya 

kemudian diceraikan serta telah habis masa 

iddahnya. Hal tersebut merupakan syarat rujuk 

bagi suami istri yang bercerai dengan sebab... 

a. Talak Raj’i  d. Zihar 

b. Fasakh  e. Ila’ 

c. Talak Ba’in 
 

25. Talak yang diucapkan suami dengan cara pihak 

istri membayar ganti rugi atau mengembalikan 

mahar disebut... 

a. Talak Ba’in Sugra d. Khuluk 

b. Talak Ba’in Kubra e. Li’an 

c. Fasakh 
 

26. Seorang istri yang dicerai suaminya dalam 

keadaan hamil, masa idahnya adalah.... 

a. Satu tahun 

b. Sembilan bulan sepuluh hari 

c. Tiga bulan 

d. Tiga kali suci 

e. Sampai melahirkan 
 

27. Seorang istri yang dicerai suaminya dalam 

keadaan belum pernah berkumpul, belum pernah 

dicampuri, karena sebab tertentu, maka masa 

iddahnya adalah... 

a. Tidak punya masa iddah 

b. Sampai melahirkan 

c. 4 bulan 10 hari 

d. 4 bulan saja 

e. 3 kali suci 
 

28. Khulu’ adalah…… 

a. Putusnya ikatan pernikahan 

b. Kembalinya ikatan pernikahan setelah cerai 

c. Suami yang menuduh istrinya berbuat zina 



           SEMESTER 1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

SMA SEMESTA 

 الرَِّحْيمِِِالرَّْْحَنِِِاللِِِِبْسمِِ

RELIGION 

12 

 

Blog   : rianabi.wordpress.com 

Email : rianabi@e-semesta.com 

 

d. Suami yang menyerupakan istri dengan 

punggung ibunya 

e. Talak yang dijatuhkan suami atas 

permintaan istri dengan bayaran tertentu 
 

29. Kembalinya suami isteri pada ikatan pernikahan 

setelah terjadi perceraian disebut... 

a. Fasakh  d. Talak Ba’in 

b. Li’an   e. Ila’ 

c. Rujuk 
 

30. Ucapan talak secara kinayah artinya… 

a. Sembunyi-sembunyi 

b. Via email atau sms 

c. Dengam marah 

d. Tegas 

e. Sindiran 
 

31. Apabila dengan rujuk, si istri lebih menderita 

daripada sebelum rujuk, maka hukum rujuk yang 

seperti ini adalah…… 

a. Wajib   d. Makruh  

b. Sunah   e. Haram 

c. Mubah   
 

32. Ayat  berikut ini: 

َهاِ ْنِأَنُفِسُكْمِأَْزَواًجاِلَِّتْسُكُنواِإِلَي ْ َوِمْنِآيَاتِِهَِأْنَِخَلَقَِلُكمِمِّ
َودًَّةَِوَرْْحَةًِ َنُكمِمَّ ۚ   َوَجَعَلِبَ ي ْ  

Terdapat pada Surat... 

a. An-Nisa ayat 4 d. Ar-Rum ayat 21 

b. Al-Maidah ayat 3 e. Al-‘Alaq ayat 5 

c. Al-Zalzalah ayat 7 
 

33. Ayat pada soal no 31, memberikan penegasan 

bahwa tujuan nikah adalah untuk... 

a. Memperoleh keturunan yang baik 

b. Membentengi dari perbuatan tercela 

c. Memperoleh keturunan yang baik dan sah 

d. Memperoleh rezeki dan pekerjaan yang halal 

e. Memperoleh ketentraman dan kebahagiaan 

hidup 
 

34. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah ada 

agama atau aliran kepercayaan yang dianut 

masyarakat, yaitu... 

a. Kristen  d. Hindu 

b. Yahudi  e. Nasrani 

c. Atheis 
 

35. Pertumbuhan penyebaran Islam di Indonesia 

sangat cepat, adapun cara penyebarannya ialah 

melalui sebagai berikut, kecuali...... 

a. Pernikahan  d. Perdagangan 

b. Invasi   e. Pendidikan 

c. Politik  
 

36. Para pedagang India yang menyebarkan Islam 

ke nusantara berasal dari... 

a. New delhi  d. Gujarat 

b. Punjab  e. Bombay 

c. Panipat 
 

37. Karakteristik yang sangat menonjol dari dakwah 

yang dilakukan oleh para wali songo yaitu.... 

a. Wilayah dakwahnya yang sangat luas 

b. Pendekatan politik pada raja Hindu 

c. Pendekatan kultural dan seni 

d. Mampu menunjukkan kesaktian ilmunya 

e. Via jabatan yang diberikan raja untuk 

dakwah 
 

38. Walisongo yang menyebarkan Islam berfokus di 

Jawa Tengah, yaitu Sunan… 

a. Giri, Ampel, Gresik 

b. Gunungjati, Bonang, Drajat 

c. Muria, Kudus, Kalijaga 

d. Kalijaga, Drajat, Gunungjati 
 

39. Agama Islam yang berkembang di Nusantara 

memiliki keunikan antara lain berupa... 

a. Ajarannya mirip ajaran Hindu-Budha 

b. Tetap mengakomodasi budaya lokal 

c. Memiliki ciri khas Timur Tengah 

d. Ajarannya sangat tradisional 

e. Mengakomodasi seluruh budaya Eropa 
 

40. Kerajaan Islam yang pertama kali didirikan di 

Pulau Sumatera adalah Kerajaan... 

a. Aceh Darussalam d. Samudra Pasai 

b. Minangkabau e. Malaka 

c. Pangaruyung 
 

41. Kerajaan Islam pertama berdiri di Pulau Jawa 

adalah Kerajaan... 

a. Demak  d. Cirebon 

b. Mataram Islam e. Pajang 

c. Banten 
 

42. Pada tahun 1509 Raden Patah dinobatkan oleh 

wali songo sebagai... 

a. Insinyur Kerajaan Demak 

b. Ulama Nusantara Pilihan 

c. Arsitek Masjid Demak 

d. Sekretaris Agama Islam Demak 

e. Raja Kerajaan Demak 
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43. Di antara para wali songo dalam mendakwahkan 

ajaran agama Islam menggunakan media seni, 

pagelaran yang ditampilkan antara lain... 

a. Sendra Tari  d. Wayang Orang 

b. Ketoprak  e. Wayang Kulit 

c. Layar Tancap 
 

44. Dalam bidang arsitektur hasil karya para ulama’ 

muslim dapat ditemukan berupa... 

a. Bangunan Kuil 

b. Bangunan Candi 

c. Bangunan Rumah Kuno 

d. Bangunan Madrasah 

e. Bangunan Masjid 
 

45. Tokoh sufi yang pertama di Indonesia, berasal 

dari Baros, Aceh. Beliau banyak berjasa dalam 

berbagai kegiatan pengembangan Islam. Beliau 

adalah… 

a. Hamzah Fansuri 

b. Nuruddin ar-Raniri 

c. Nawawi Al-Bantany 

d. Ahmad Khatib 

e. Syamsuddin as-Sumatrani 
 

46. Berikut ini tokoh-tokoh yang lahir di masa awal 

perkembangan Islam di Indonesia, kecuali… 

a. Ahmad Khatib al-Minangkabawy 

b. Jefry Al-Buchory 

c. Nawawi Al-Bantany 

d. Yusuf al-Makassari 

e. Muhammad Asryad al-Banjari 
 

47. Pada tahun 1912 K.H. Ahmad Dahlan 

mendirikan organisasi Muhammadiyah. Pada 

awalnya, organisasi ini bergerak dalam bidang... 

a. Politik 

b. Pendidikan dan kemasyarakatan 

c. Perekonomian 

d. Mendirikan negara Islam 

e. Kebudayaan kesenian 
 

48. Nahdlatul Ulama didirikan oleh.. 

a. KH. Hasyim Asyari 

b. HOS. Cokroaminoto 

c. KH. Wahid Hasyim 

d. KH. Ahmad Dahlan 

e. KH. Ahmad Soerkati 
 

49. Persatuan Islam (Persis) didirikan di Indonesia 

bertujuan... 

a. Menguasai perekonomian dari pengaruh 

asing 

b. Mengembangkan dakwah secara luas 

c. Menguasai perdagangan di Indonesia 

d. Mengembangkan pendidikan dan ekonomi 

Indonesia 

e. Memberlakukan hukum Islam berdasarkan 

Al-Qur’an dan hadis 
 

50. Berikut ini adalah organisasi di Indonesia masa 

awal kemerdekaan, kecuali.... 

a. Muhammadiyah d. Al-Irsyad 

b. NU   e. Al-Khairiyah 

c. Jami’atul Khair 


