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Kata Pengantar 

 

Mengapa peserta didik harus sukses PAT (Penilaian Akhir 

Tahun) terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti? Karena Agama Islam adalah hal yang sangat 

penting untuk dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-

hari yang akan direfleksikan dalam bentuk budi pekerti yang baik. 

Selain itu, untuk mempertahankan nilai yang baik di report siswa 

perlu ada keseimbangan, dalam artian semua mata pelajaran sudah 

selayaknya mendapat nilai yang baik, tidak terkecuali Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti.  

Tapi alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti di SMP relatif sangat sedikit. Sehingga buku ini 

memberikan alternatif belajar melalui soal dan jawaban, yang 

relatif lebih mudah dan sederhana, juga tidak membebani siswa, 

setiap latihan akan dikerjakan setiap hari oleh siswa di rumah atau 

di sekolah dengan waktu yang singkat tapi dilakukan setiap hari 

secara terus menerus.  

Tentu saja, setelah mempelajari buku pelajaran PABP ini, 

tidak hanya nilai akademik menjadi lebih, tapi juga internalisasi 

nilai-nilai Islam dan budi pekerti yang baik akan tertanam secara 

perlahan pada karakter siswa, sehingga membentuk akhak 

karimah yang menyejukkan hati guru juga para orang tua. 

 

 

Penulis 
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Panduan Penggunaan Buku 
 

  Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

kelas VII SMP yang ada pada buku ini berupa latihan soal dan 

jawaban. Buku ini dipaparkan secara sederhana untuk 

memudahkan peserta dan menjadi referensi orang tua yang 

mendampingi belajar di rumah untuk memahami materi PABP di 

kelas VII SMP. Materi berupa soal dan jawaban yang tersampaikan 

tidak hanya mencerdaskan Intelektual peserta didik tapi juga 

mampu meningkat kecerdasan spritual, emosional, sosial dan 

advertensi, yang diinternalisasikan secara perlahan tapi terus 

menerus. Tentunya dengan pendampingan orang tua dan guru. 

Soal dan jawaban di buku ini sebaiknya dipelajari setiap hari, 

dengan mengalokasikan waktu minimal 15 menit sehari. Karena 

itu, setiap Latihan disertai dengan bantuan jawaban yang sudah 

tersedia, terkecuali soal-soal PTS, PAS, PAT menyesuaikan waktu 

ujian yang biasa dilaksanakan di sekolah agar peserta didik bisa 

mengatur waktu dengan efektif dan efisien. 

Peserta didik yang mempelajari PABP setiap hari, secara 

alami nilai-nilai yang ada pada PABP terinternalisasi secara 

perlahan dan menguat seiring waktu. Sehingga Pendidikan Agama 

Islam yang direfleksikan dengan Budi Pekerti yang baik akan 

terwujud. 



 

 

 

Dr. Mila Hasanah, M. Ag 
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Asmaul Husna: 

Al-Aliim, Al-Khabiir, As-Samii’ dan Al-Bashiir 
 

Latihan 1 
 
1. Apa arti Asmaul Husna? 

Jawaban:  

Arti Asmaul Husna adalah: Nama-nama baik Allah Swt. 

 

2. Bagaimana cara kamu beriman kepada Allah Swt., dan 

mempercayai bahwa Allah Swt. itu ada? 

Jawaban: 

Cara saya beriman kepada Allah Swt. dan mempercayai 

bahwa Allah Swt. itu ada, yaitu: 

a. Mengamati ciptaan Allah Swt. 

b. Mempelajari Asma’ul Husna Allah Swt.  

 

3. Apa arti iman secara bahasa? 

Jawaban: 

Iman berasal dari bahasa Arab yaitu: Amana-yu’minu 

artinya: percaya 

 

4. Apa arti iman secara istilah? 

Jawaban: 
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Arti iman secara istilah: meyakini dengan sepenuh hati, 

mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan 

perbuatan. 

 

5. Apa maksud beriman kepada Allah Swt? 

Jawaban: 

Beriman kepada Allah Swt. adalah: meyakini adanya Allah 

Swt. 
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Latihan 2 
 
1. Beriman kepada Allah Swt. adalah Rukun Iman yang ke 

berapa? 

Jawaban: 

Beriman kepada Allah Swt. adalah Rukun Iman yang 

pertama.  

 

2. Apa yang kamu ketahui tentang sifat wujud Allah Swt? 

Jawaban: 

Arti sifat wujud Allah Swt adalah: Allah Swt. itu ada. Sifat 

wujud Allah Swt. tidak dapat dilihat dengan mata tapi dapat 

diyakini melalui ciptaan-Nya, seperti bumi, bulan dan 

matahari serta makhluk yang lain yaitu hewan, tumbuhan, 

gunung dan laut. 

 

3. Sebutkan dalil yang menjelaskan tentang perintah beriman 

kepada Allah Swt. 

Jawaban: 

Dalil yang menjelaskan tentang perintah beriman kepada 

Allah Swt terdapat pada surah An-Nisaa [4] ayat 136: 

ۦ  َٰ َرُسوِلِه
َ

َل َعَل زَّ
َ
ِذى ن

َّ
ِب ٱل َٰ 

َ
ِكت
ْ
ۦ َوٱل ِ َوَرُسوِلِه

َّ
 ِبٱَّلل

۟
وا
ُ
 َءاِمن

۟
ا وَٰٓ
ُ
ِذيَن َءاَمن

َّ
َها ٱل يُّ

َ
أ
َي ََٰٰٓ

ۦ   ۦ َوُرُسِلِه ِبِه
ُ
ت
ُ
ۦ َوك ِتِه

َ
ِئك
ََٰٰٓ 
َ
ِ َوَمل

َّ
ْر ِبٱَّلل

ُ
ف
ْ
ْبُل ۚ َوَمن َيك

َ
نَزَل ِمن ق

َ
ِذىَٰٓ أ

َّ
ِب ٱل َٰ 

َ
ِكت
ْ
َوٱل

ا
ً
  َبِعيد

ًۢ
ل َٰ 
َ
ل
َ
لَّ ض

َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
َيْوِم ٱْلَءاِخِر ف

ْ
 َوٱل
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4. Terjemahkan surah An-Nisaa [4] ayat 136! 

Jawaban: 

Terjemahan surah An-Nisaa [4] ayat 136 adalah: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada 

Allah dan Rasul-Nya (Muhammad saw) dan kepada kitab (Al-

Qur’an) yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab 

yang Allah Swt. turunkan sebelumnya. Barang siapa yang 

ingkar kepada Allah Swt., malaikat-malaikat-Nya, kitab-

kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka 

sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh.” 

 

5. Jelaskan apa maksud dari surah An-Nisaa [4] ayat 136! 

Jawaban: 

 Maksud dari surah An-Nisaa [4] ayat 136, adalah: 

Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang yang ber-

iman untuk beriman kepada-Nya, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir serta qada’ dan 

qadar dengan keimanan yang seutuhnya 
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Latihan 3 
 
1. Sebutkan dalil tentang beriman kepada Allah Swt. dalam 

surah Al-Hadiid ayat 28! 

Jawaban: 

Dalil tentang beriman kepada Allah swt dalam surah Al-

Hadiid ayat 28 : 

ۦ   ْحَمِتِه ِ ِمن رَّ
ن ي ْ
َ
ل
ْ
ْم ِكف

ُ
ِتك
ْ
ۦ ُيؤ  ِبَرُسوِلِه

۟
وا
ُ
َ َوَءاِمن

َّ
 ٱَّلل

۟
وا
ُ
ق
َّ
 ٱت
۟
وا
ُ
ِذيَن َءاَمن

َّ
َها ٱل يُّ

َ
أ
َي ََٰٰٓ

ْم 
ُ
ك
َّ
ِحيٌم َوَيْجَعل ل وٌر رَّ

ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
ْم ۚ َوٱَّلل

ُ
ك
َ
ِفْر ل

ْ
ۦ َوَيغ  ِبِه

َ
ون

ُ
ْمش

َ
وًرا ت

ُ
ن  

 

2. Terjemahkan surah Al-Hadiid ayat 28 tersebut! 

Jawaban: 

Terjemahkan surah Al-Hadid ayat 28: 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah 

Swt. dan berimanlah kepada Rasul-Nya (Muhammad saw), 

niscaya Allah Swt. memberikan rahmat-Nya kepadamu dua 

bagian, dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan 

cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. 

Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. al-Hādid 

[57]: 28) 

 

3. Sebutkan dalil tentang anjuran membaca Asma’ul Husna 

ketika berdo’a kepada Allah Swt! 

Jawaban: 
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Dalil tentang anjuran membaca Asma’ul Husna ketika 

berdo’a kepada Allah swt., terdapat pada surah Al-A’raf [7] 

ayat 180: 

ۦ ۚ  ِئِه
ْسَم ََٰٰٓ

َ
َٰٓ أ ِ
 فن
َ
ون

ُ
ِحد

ْ
ِذيَن ُيل

َّ
 ٱل
۟
ُروا

َ
ُعوُه ِبَها ۖ َوذ

ْ
ٱد
َ
َٰ ف ُحْسننَ

ْ
ُء ٱل

ٓ
ْسَما

َ ْ
ِ ٱْل

َّ
َوَّلِل

  َ ون
ُ
 َيْعَمل

۟
وا
ُ
ان
َ
 َما ك

َ
 َسُيْجَزْون

 

4. Terjemahkan surah Al-A’raf [7] ayat 180! 

Jawaban: 

Terjemah surah Al-A’raf [7] ayat 180: 

“Hanya milik Allah Swt. Asma’ul Husna (nama-nama yang 

terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut 

Asma’ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang 

menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-

Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa 

yang telah mereka kerjakan. (Al-A’raf [7]:180). 

 

5. Sebutkan hadits tentang Asma’ul Husna! Jelaskan arti dan 

maksud hadits tersebut! 

Jawaban: 

Hadits tentang Asma’ul Husna, penjelasan arti dan maksud 

hadits tersebut: 

a. Hadits tentang Asma’ul Husna: 
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ي   َعْن  ِ
 َرضن
َ
َرْيَرة

ُ
ي ه ب ِ

َ
  ا

َّ
ن
َ
ه أ
ْ
ْيه  هللا َعن

َ
 هللا َعل

َ
ِ َصَل

َّ
َرُسوَل اَّلل

م 
َّ
اَل  َوَسل

َ
  ق

َّ
 ِإل

ً
ة
َ
نَ اْسَما ِمائ  َوِتْسِعي 

ً
ِ ِتْسَعة

َّ
 َّلِل

َّ
ا ِإن

َ
ْحَصاه

َ
ا َمْن أ

ً
 َواِحد

 )رواه البخارى و مسام
َ
ة
َّ
َجن

ْ
َل ال

َ
خ
َ
 (د

b. Arti hadits: 

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw Bersabda: 

“Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama yaitu seratus 

kurang satu. Barang siapa yang menghimpunnya akan 

masuk surga.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

c. Penjelasan Hadits: 

Kata “menghimpun” pada hadits tersebut maksudnya 

adalah aktivitas menghapal, menggali makna, serta 

menunjukkan perilaku beriman pada Asma’ul Husna 

yang berjumlah 99. 
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Latihan 4 
 
1. Apa asal kata dari Al-‘Aliim? 

Jawaban: 

Asal kata Al-‘Aliim adalah ‘ilmun atau ‘alima, artinya: 

mengetahui sesuatu secara jelas. 

 

2. Jelaskan tentang arti Al-‘Aliim! 

Jawaban: 

Arti Al-‘Aliim Allah Swt. Maha Mengetahui segala sesuatu, 

baik yang tampak maupun tersembunyi serta yang telah 

terjadi atau belum terjadi. Pengetahuan Allah Swt. tidak 

terbatas oleh ruang dan waktu. Allah Swt. mengetahui segala 

aktivitas yang dilakukan oleh makhluk-Nya. Allah Swt. 

memiliki nama Al-‘Aliim karena pengetahuan-Nya teramat 

jelas. Dia mengetahui segala sesuatu. 

 

3. Sebut dalil Al-‘Aliim yan terdapat pada surah al-An’aam [6] 

ayat 59, disertai artinya! 

Jawaban: 

Dalil Al-‘Aliim yan terdapat pada surah al-An’aam [6] ayat 59, 

disertai artinya: 
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 َوَما 
َۗ
َبْحِر

ْ
ِّ َوال َ ب 

ْ
ِ ال

ُم َما فن
َ
 َوَيْعل

َۗ
َو
ُ
 ه

َّ
 ِاَل

ٓ
ُمَها

َ
 َيْعل

َ
ْيِب َل

َ
غ
ْ
 ال
ُ
اِتح

َ
ه َمف

َ
د
ْ
َوِعن

ُمَه 
َ
 َيْعل

َّ
ٍة ِاَل

َ
َرق  ِمْن وَّ

ُ
ط
ُ
ْسق

َ
 ت

َ
َل ٍب وَّ

ْ
 َرط

َ
ْرِض َوَل

َ ْ
ِت ال مَٰ

ُ
ل
ُ
ْ ظ ي ِ

ٍة فن  َحبَّ
َ
ا َوَل

ن  ِبي ْ ٍب مُّ
َٰ
ْ ِكت ي ِ

 فن
َّ
َ  َياِبٍس ِاَل  

Artinya: 

“Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada 

yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di 

darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang 

tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir biji pun dalam 

kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang 

kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh 

Mahfuzh). (al-An’aam [6]:59) 

 

4. Sebut dalil Al-‘Aliim yan terdapat pada surah al-Faathir [35] 

ayat 38, disertai artinya! 

Jawaban: 

Sebut dalil Al-‘Aliim yan terdapat pada surah al-Faathir [35] 

ayat 38, disertai artinya: 

اِت 
َ
ه َعِلْيٌم ِۢبذ

َّ
 ِان
َۗ
ْرِض

َ ْ
ِت َوال وَٰ مَٰ ْيِب السَّ

َ
َ َعاِلُم غ

ه
 اَّلل

َّ
ْورِان

ُ
د َ  الصُّ  

Artinya:  

“Sungguh Allah Swt. mengetahui yang gaib (tersembunyi) di 

langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui segala isi 

hati.” (al-Faathir [35]:38) 
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5. Jelaskan cara mengimani/percaya pada Asma’ul Husna: Al-

‘Aliim! 

Jawaban: 

Cara mengimani/percaya pada Asma’ul Husna Al-‘Aliim 

adalah:  

a. Kita harus percaya bahwa Allah Swt. merupakan sumber 

ilmu pengetahuan bagi seluruh umat manusia. 

b. Allah Swt. menganugerahkan ilmu pegetahuan kepada 

siapa pun yang mau belajar dan Dia kehendaki. 

c. Setiap muslim tidak boleh sombong dengan ilmu yang 

dimilikinya. 

d. Makin banyak ilmu yang dikuasai, seorang muslim harus 

mendekatkan diri dan taat kepada Allah Swt. 

e. Seseorang tidak boleh merasa paling pandai dan harus 

tetap rendah hati. 
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Latihan 5 
 
1. Apa arti al-Khabiir? 

Jawaban: 

Arti al-Khabiir adalah: Maha Teliti. Allah Swt. Maha Teliti 

terhadap segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun 

bumi. Allah Swt. Maha Teliti atas segala sesuatu karena Dia 

yang menciptakan alam semesta ini.  

2. Sebutkan dalil terkait dengan al-Khabiir, disertai dengan 

terjemahnya! 

Jawaban: 

Dalil terkait dengan al-Khabiir, disertai dengan terjemahnya: 

(Q.S. At-Taubah [9]: 16) 

  
َ
ِ َوَل

َّ
وِن ٱَّلل

ُ
 ِمن د

۟
 وا
ُ
ِخذ

َّ
ْم َيت

َ
ْم َول

ُ
 ِمنك

۟
وا
ُ
َهد ِذيَن َج َٰ

َّ
ُ ٱل

َّ
ِم ٱَّلل

َ
ا َيْعل مَّ

َ
 َول
۟
وا
ُ
ك َ
ْ
ْب
ُ
ن ت

َ
ْم أ
ُ
ْم َحِسْبت

َ
أ

 
َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
 ِبَما ت

ٌۢ ِبب 
َ
ُ خ

َّ
 ۚ َوٱَّلل

ً
نَ َوِليَجة ِمِني 

ْ
ُمؤ
ْ
 ٱل

َ
ۦ َوَل  َرُسوِلِه

 

Artinya: 

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu 

saja), padahal Allah Swt. mengetahui orang-orang yang 

berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang 

setia selain Allah Swt., rasul-Nya dan orang-orang yang 

beriman. Allah Swt. Maha Teliti terhadap apa yang kamu 

kerjakan.” (Q.S. at-Taubah [9]: 16) 
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3. Bagaimana cara mengimani/percaya pada Asma’ul Husna: 

al-Khabiir? 

Jawaban: 

Cara mengimani/percaya pada Asma’ul Husna: al-Khabiir 

yaitu: Seorang muslim hendaknya selalu berusaha menjauhi 

perbuatan dosa karena Allah Swt. Maha Teliti. Allah Swt. 

mengetahui sekecil apa pun perbuatan yang dilakukan 

manusia. 

4. Apa arti As-Samii’? 

Jawaban: 

Arti As-Samii’ adalah: Allah Swt. Maha Mendengar. Allah Swt. 

Maha Mendengar segala keluh kesah dan kegelisahan 

hamba-Nya. Meskipun hanya dengan isyarat dalam hati, 

Allah Swt. mampu mendengar. Allah Swt. juga memahami 

permohonan yang diinginkan manusia meskipun dengan 

ungkapan air mata. 

5. Bagaimana cara mengimani/percaya pada Asma’ul Husna: 

As-Samii’ 

Jawaban: 

Cara mengimani/percaya pada Asma’ul Husna As-Samii’ 

adalah: Menyakini Allah Swt. sengaja menciptakan dua 

telinga agar seorang muslim lebih sering mendengarkan 

yang bermanfaat. Dan seorang muslim harus berhati-hati 

dalam berbicara. Ada banyak dosa lisan yang jarang kita 

perhatikan dalam pergaulan sehari-hari.  
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Latihan 6: 
 
1. Sebutkan dalil tentang As-Samii’ dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 

256, beserta terjemahnya ! 

Jawaban: 

Dalil tentang As-Samii’ dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 256, 

beserta terjemahnya: 

ْر  
ُ
ف
ْ
َمْن َيك

َ
ِّ ۚ ف ي

غنَ
ْ
 ِمَن ال

ُ
د
ْ
ش نَ الرُّ َبي َّ

َ
 ت
ْ
د
َ
يِن ۖ ق

ِّ
ي الد ِ

َراَه فن
ْ
 ِإك

َ
ِد  َل

َ
ق
َ
ِ ف

َّ
ِمْن ِباَّلل

ْ
وِت َوُيؤ

ُ
اغ

َّ
ِبالط

ُ َسِميٌع َعِليٌم 
َّ

َها َۗ َواَّلل
َ
ِفَصاَم ل

ْ
 ان

َ
َٰ َل

َ
ْق
ْ
ُوث
ْ
ُعْرَوِة ال

ْ
 ِبال

َ
ْمَسك

َ
 اْست

Artinya:  

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 

yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 

Thaghut dan beriman kepada Allah Swt., maka sesungguhnya 

ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang 

tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.” 

 

2. Apa maksud pepatah Arab ”Tergelincir kaki lebih selamat 

daripada tergelincir lidah”? 

Jawaban: 

Maksud pepatah Arab ”Tergelincir kaki lebih selamat 

daripada tergelincir lidah” adalah: Lidah memang tidak 

bertulang, lentur, dan dapat dibolak-balikkan. Tidak heran 

jika banyak orang mengatakan lidah lebih tajam daripada 

pedang. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam 
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berbicara dan bertindak. Kita tidak ingin perkataan yang kita 

ucapkan menjadi bumerang bagi diri sendiri. 

 

3. Apa arti Al-Bashiir? 

Jawaban: 

Arti Al-Bashiir adalah: berasal dari kata bashara yang artinya 

melihat. Dalam arti lebih luas, bashara dapat diartikan 

sebagai ilmu atau kejelasan. Allah Swt. menyaksikan segala 

sesuatu, baik lahir maupun batin, kecil maupun besar 

sehingga sesuatu yang tersembunyi pun diketahui-Nya. 

Allah Swt. senantiasa melihat dan memperhatikan seluruh 

makhluk-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari 

penglihatan Allah Swt. Tidak satu pun gerak-gerik makhluk 

yang luput dari penglihatan-Nya. Allah Swt. memiliki 

penglihatan yang tidak terbatas dan tidak terhalang oleh 

apapun. 

 

4. Bagaimana cara mengimani Allah itu Al-Bashiir? 

Jawaban: 

Cara mengimani Allah Swt. itu Al-Bashiir yaitu: seorang 

muslim hendaknya menyadari dan merasakan pengawasan 

Allah Swt. terhadap dirinya. Dengan demikian, diharapkan 

seorang muslim menjauhi perbuatan tercela karena Allah 

Swt. selalu melihat seluruh perbuatan hamba-Nya. Allah Swt. 

memiliki penglihatan sempurna yang dapat menembus 

ruang dan waktu. 
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5. Sebutkan Dalil tentang Al-Bashiir beserta terjemahnya! 

Jawaban: 

Dalil tentang Al-Bashiir beserta terjemahnya! 

ون 
ُ
ْعَمل

َ
ٌ ِبَما ت ُ َبِصب 

َّ
ْرِض ۚ َواَّلل

َ ْ
َماَواِت َواْل ْيَب السَّ

َ
ُم غ

َ
َ َيْعل

َّ
 اَّلل

َّ
 ِإن

Artinya:  

Sungguh, Allah Swt. mengetahui apa yang gaib di langit dan 

di bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

(Q.S. Al-Hujuraat [49]: 18) 
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Latihan 7 
 
Pilihlah Jawaban yang Benar! 

 

1. Perhatikan kutipan ayat berikut! 

ِ َوَرُسوِلهِ  … 
َّ
 ِبٱَّلل

۟
وا
ُ
  َءاِمن

۟
ا وَٰٓ
ُ
 …َءاَمن

 Kutipan ayat tersebut menjelaskan tentang… 

a. Larangan mengikuti orang fasik 

b. Larangan membantu orang munafik 

c. Perintah beriman kepada Allah Swt. 

d. Perintah beriman kepada kitab Allah Swt. 

 

Jawaban:  

c. Perintah beriman kepada Allah swt. 

 

2. Amar memahami makna Surah An-Nisaa [4] ayat 136. Amar 

memahami bahwa orang yang tidak beriman termasuk orang 

yang… 

a. harus dijauhi 

b. tersesat sangat jauh 

c. tidak pantas dijadikan teman 

d. terkena azab di dunia dan akhirat 

  

 Jawaban: 
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b. tersesat sangat jauh 

 

3. Perhatikan narasi berikut: 

 “Allah Swt. mendengar setiap percakapan manusia, baik 

disuarakan dengan lantang maupun dengan berbisik. Allah 

Swt. juga mendengar zikir dan keluhan yang muncul dalam 

hati manusia” 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. 

memiliki Asma’ul Husna…  

a. Al-‘Aliim 

b. Al-Bashiir 

c. As-Samii’ 

d. Ar-Rahmaan 

 

Jawaban: 

c. As-Samii’ 

 

4. Perhatikan penggalan ayat berikut! 

ٌ ِبَما   ُ َبِصب 
َّ
ْرِض ۚ َواَّلل

َ ْ
َماَواِت َواْل ْيَب السَّ

َ
ُم غ

َ
َ َيْعل

َّ
 اَّلل

َّ
ونِإن

ُ
ْعَمل

َ
َ  ت  

Penggalan ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt., 

memiliki Asma’ul Husna… 

a. Al-‘Aliim 

b. Al-Bashiir 
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c. As-Samii’ 

d. Ar-Rahmaan 

Jawaban: 

b. Al-Bashiir 

 

5. Perhatikan tabel berikut! 

No. Ayat Al-Qur’an Asma’ul Husna 

1) QS. Al-An’am [6] ayat 59 As-Samii’ 

2) QS. At-Taubah [9] ayat 16 Al-‘Aliim 

3) QS. Al-Baqarah [20 ayat 256 As-Samii’ 

4) QS. An-Nisa [4] ayat 108 Al-Bashiir 

 

Pasangan yang tepat antara ayat Al-Qur’an dan Asma’ul 

Husna pada tabel di atas terdapat pada angka… 

a. 1) dan 2) 

b. 1) dan 3) 

c. 2) dan 3) 

d. 3) dan 4)  

 

Jawaban: 

d. 3) dan 4) 
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Latihan 8 
 
Pilihlah Jawaban yang Benar! 

1 Perhatikan ayat 108 Surah An-Nisa berikut! 

 
َ
ون

ُ
ف
ْ
خ
َ
اِس  ِمنَ  َيْست

َّ
  ٱلن

َ
  َوَل

َ
ون

ُ
ف
ْ
خ
َ
ِ  ِمنَ  َيْست

َّ
وَ  ٱَّلل

ُ
  َمَعُهْم   َوه

ْ
  ِإذ

َ
ون

ُ
ت   َما  ُيَبيِّ

َ
َٰ  َل

  ِمنَ   َيْرضنَ

ْوِل 
َ
ق
ْ
   ۚٱل

َ
ان
َ
ُ  َوك

َّ
   ِبَما  ٱَّلل

َ
ون

ُ
ا َيْعَمل

ً
ُمِحيط  

Pernyataan yang sesuai dengan makna ayat tersebut 

adalah… 

a. ilmu Allah Swt. meliputi segala sesuatu yang ada di alam 

semesta 

b. tidak ada makhuk yang dapat bersembunyi dari Allah 

Swt. 

c. setiap makhluk memiliki manfaat sesuai kehendak Allah 

Swt. 

d. Allah Swt. dapat mendengar setiap do’a yang dipanjatkan 

manusia. 

 

Jawaban: 

b. tidak ada makhluk yang dapat bersembunyi dari Allah Swt. 

 

2. Pasangan yang tepat antara pernyataan dan keterangan 

yaitu… 

 Pernyataan Keterangan 

a. Allah Swt. Maha Mengetahui segala hal, 

baik yang ada dilangit maupun di bumi 

Al-Bashiir 
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b. Allah Swt. memiliki pendengaran yang 

tidak terbatas 

Al-‘Aliim 

c. Kekuasaan Swt. kekal abadi selama-

lamanya. 

Al-‘Aliim 

d. Allah Swt. mendengar segala sesuatu 

yang diinginkan hamba-Nya meskipun 

dengan ungkapan air mata 

As-Samii’ 

 

Jawaban:  

d. Allah Swt. mendengar segala sesuatu 

yang diinginkan hamba-Nya meskipun 

dengan ungkapan air mata 

As-Samii’ 

 

 

3. Perhatikan narasi berikut! 

“Allah Swt. akan membalas setiap amal perbuatan 

manusia. Allah Swt. teliti dalam menghitung kebaikan 

maupun keburukan sekecil apa pun yang dilakukan 

manusia.” 

  

 Penggalan ayat yang sesuai dengan narasi tersebut adalah… 

 a. َا تَ ْعَمُلْونَ  ُ َخبمْير    ِبم  َواّلله
 b. امنَُّه َعلمْيمر بمَذاتم الصُُّدْورم    
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 c.  ُنو۟ا بمٱّللَّم َوَرُسولمهم   َءاَمنُ ٓو۟ا َءامم
 d.  مر لمي َع عر  ي َسَم  ُ ّللَّ  َوا
 Jawaban: 

a. َا تَ ْعَمُلْونَ   ُ َخبمْير   ِبم  َواّلله

 

4. Perhatikan narasi berikut! 

  “Allah Swt. mengetahui segala perbuatan yang dilakukan 

makhluk-Nya. Allah Swt. mengetahui perbuatan makhluk, 

baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.” 

Narasi tersebut menunjukka bahwa Allah Swt. memiliki Al-

Asma’ul Husna… 

a. Al-‘Aliim 

b. Al-Bashiir 

c. As-Samii’ 

d. Al-Khabiir 

Jawaban:  

a. Al-‘Aliim 

 

5. Perhatikan kutipan ayat berikut! 

ُمَها 
َ
 َيْعل

َّ
ٍة ِاَل

َ
َرق  ِمْن وَّ

ُ
ط
ُ
ْسق

َ
 َوَما ت
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Bukti bahwa Allah Swt. memiliki Al-Asma’ul Husna al-‘Aliim 

sesuai kutipan ayat tersebut adalah…. 

a. Allah Swt. mengetahui segala sesuatu yang gaib. 

b. Allah Swt. mengetahui setiap helai daun yang gugur. 

c. Allah Swt. mengetahui setiap butir biji di dalam tanah. 

d. Allah Swt. mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam 

laut. 

Jawaban: 

b. Allah Swt. mengetahui setiap helai daun yang gugur. 
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Latihan 9: 
 
1. Perhatikan narasi berikut! 

“Hamdan seorang pelajar kelas VII. Hamdan mengikuti 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

Pak Afnan bertanya kepada Hamdan tentang pengertian 

iman secara istilah. Hamdan diminta menjelaskan 

jawabannya secara singkat.” 

 

Bagaimana seharusnya jawaban Hamdan terhadap 

pertanyaan Pak Afnan? 

Jawaban: 

Seharusnya jawaban Hamdan terhadap pertanyaan Pak 

Afnan sebagai berikut: Pengertian iman secara istilah yaitu: 

meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, 

dan membuktikan dengan perbuatan. 

 

2. Perhatikan narasi berikut! 

“Zahra beriman kepada Allah Swt. Zahra selalu 

berusaha menunjukkan perilaku terpuji. Selain itu, Zahra 

berusaha menjauhi segala larangan Allah Swt. Zahra 

berperilaku terpuji di mana pun ia berada.” 

Jelaskan korelasi antara iman kepada Allah Swt. dengan 

perilaku Zahra! 

Jawaban: 
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Korelasi antara iman kepada Allah swt. dengan perilaku Zahra 

adalah: Akhlak perpuji yang dimiliki Zahra merupakan buah 

dari keimanan kepada Allah swt. 

 

3. Perhatikan kutipan ayat berikut! 

َبْحرِ  
ْ
ِّ َوال َ ب 

ْ
ِ ال

ُم َما فن
َ
 َوَيْعل

َۗ
َو
ُ
 ه

َّ
 ِاَل

ٓ
ُمَها

َ
 َيْعل

َ
ْيِب َل

َ
غ
ْ
 ال
ُ
اِتح

َ
ه َمف

َ
د
ْ
 َوِعن

Jelaskan makna kutipan ayat tersebut! 

Jawaban: 

Makna kutipan ayat: 

َبْحرِ  
ْ
ِّ َوال َ ب 

ْ
ِ ال

ُم َما فن
َ
 َوَيْعل

َۗ
َو
ُ
 ه

َّ
 ِاَل

ٓ
ُمَها

َ
 َيْعل

َ
ْيِب َل

َ
غ
ْ
 ال
ُ
اِتح

َ
ه َمف

َ
د
ْ
 َوِعن

 

 Adalah: 

“Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada 

yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada 

di darat dan di laut 

Merupakan dalil Al-‘Aliim, bahwa Allah Swt. Maha 

Mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun 

tersembunyi serta yang telah terjadi atau belum terjadi. 

Pengetahuan Allah Swt. tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 

Allah Swt. mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh 

makhluk-Nya. Allah Swt. memiliki nama Al-‘Aliim karena 

pengetahuan-Nya teramat jelas. Dia mengetahui segala 

sesuatu 
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4. Perhatikan hadits berikut! 

 
َ
ة
َّ
َجن

ْ
َل ال

َ
خ
َ
ا د
َ
ْحَصاه

َ
ا َمْن أ

ً
 َواِحد

َّ
 ِإل

ً
ة
َ
نَ اْسَما ِمائ  َوِتْسِعي 

ً
ِ ِتْسَعة

َّ
 َّلِل

َّ
ِإن

 )رواه البخارى و مسام(

 

Tuliskan arti hadits tersebut! 

Jawaban: 

Arti hadits tersebut: 

“Sesungguhnya Allah Swt. mempunyai 99 nama yaitu seratus 

kurang satu. Barang siapa yang menghimpunnya akan masuk 

surga.” 

5. Surah An-Nisaa [4] ayat 136 menjelaskan perintah Allah Swt. 

kepada orang beriman untuk menjaga keimanan. Selain itu, 

ayat tersebut menjelaskan kerugian bagi orang yang ingkar. 

Jelaskan kerugian tersebut! 

Jawaban: 

Kerugian bagi orang yang ingkar berdasarkan Surah An-Nisa 

[4] ayat 136 adalah: menjadi orang tersesat dengan sangat 

jauh. 
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Latihan 10 
 
1. Sebutkan contoh perilaku beriman kepada Allah Swt. melalui 

Asma’ul Husna Al-‘Aliim, Al-Khabiir, As-Samii’ dan Al-Bashiir 

dalam keseharian! 

Jawaban: 

Contoh perilaku beriman kepada Allah swt. melalui Asma’ul 

Husna Al-‘Aliim, Al-Khabiir, As-Samii’ dan Al-Bashiir dalam 

keseharian: 

No. Asma’ul Husna Contoh Perilaku 
1. Al-‘Aliim -Percaya diri 

-Tekun dan kerja keras 
-Teliti dan waspada 

2. Al-Khabiir -Percaya diri 
-Teliti dan waspada 

3. As-Samii’ -Jujur 
-Berhati-hati dalam berkata 

4. Al-Bashiir -Jujur 
-Menjaga penglihatan dan 
pandangan 

 
2. Apa yang dimaksud dengan jujur? 

Jawaban: 

Jujur adalah berasal bahasa Arab yaitu aṣh-ṣhidqu yang 

artinya benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur 

artinya lurus hati, tulus, ikhlas, serta berkata dan bertindak 

apa adanya. Seorang muslim hendaknya selalu berkata dan 

bertindak sesuai kenyataan/fakta. Muslim yang meyakini 

Asma’ul Husna al-‘Aliim dan as-Samii’ akan berusaha jujur, 

baik dalam hati, ucapan, maupun tindakan. 
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3. Apa manfaat berperilaku jujur? 

Jawaban: 

Manfaat berperilaku jujur akan mengarahkan seorang 

muslim pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan mengarah-

kan ke surga. 

 

4. Sebutkan hadits tentang berbuat jujur! 

 

Jawaban: 

Dalil berupa hadits tentang berbuat jujur:  

ةِ 
َّ
َجن

ْ
 ال

َ
َّ َيْهِدي ِإَل ب ِ

ْ
 ال
َّ
ِّ َوِإن ب ِ

ْ
 ال

َ
 َيْهِدي ِإَل

َ
ق
ْ
د  الصِّ

َّ
ِإن
َ
ِق ف

ْ
د ْم ِبالصِّ

ُ
ْيك
َ
 َعل

 

5. Terjemahkan hadits tersebut! 

Jawaban: 

Terjemah hadits tersebut: 

Dari Ibnu Mas’ud r.a. berkata bahwa Rasulullah saw 

bersabda, ”Hendaklah kalian jujur, sesungguhnya jujur 

mengarah pada kebaikan dan kebaikan mengarah pada 

surga . . . . (H.R. Muslim) 
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Latihan 11 
 
1. Apa yang dimaksud dengan percaya diri? 

Jawaban: 

Percaya diri adalah: yakin pada kemampuan diri sendiri dan 

tidak bergantung kepada orang lain. Percaya merupakan 

refleksi keimanan kepada Al-‘Aliim dan Al-Khabiir. Sebagai 

seorang pelajar percaya diri dapat diterapkan pada saat 

ujian. 

 

2. Sebutkan dalil tentang percaya diri! 

Jawaban: 

Dalil tentang percaya diri: 

 

 
َ
ُل َول

َ
ائ
َ
ف
َ
َم َيت

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

ه
 اَّلل

َّ
ِ َصَل

ه
 َرُسْوُل اَّلل

َ
ان
َ
اَل ك

َ
اٍس ق َعِن اْبِن َعبَّ

لُّ اْسٍم َحَسٍن )رو اه احمد(
ُ
 ك
ُ
ُ َوُيْعِجُبه َّ ب 

َ
ط
َ
 َيت

Artinya: 

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw senantiasa 

optimis dan tidak bertathayyur (menganggap bernasib sial 

karena sesuatu), dan beliau menyukai setiap nama yang baik. 

(H.R. Ahmad) 

 

3. Apa maksud dengan tekun dan kerja keras? 
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Jawaban: 

Maksud dengan tekun dan kerja keras: rajin, memiliki hati 

yang kuat dan teguh, serta bersungguh-sungguh. Sedangkan 

kerja keras adalah mempunyai semangat yang berkobar 

serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencapai 

target. Allah Swt. memiliki Asma’ul Husna al-‘Aliim yang 

artinya Maha Mengetahui. Dia akan menolong setiap muslim 

yang tekun dan bersungguh-sungguh. Muslim yang 

mengimani Asma’ul Husna tersebut akan berusaha sungguh-

sungguh dalam belajar, beribadah, dan berdoa. Pepatah Arab 

menyebutkan ”man jadda wajada” yang artinya barang siapa 

yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatinya. Allah Swt. 

memerintahkan setiap muslim berperilaku tekun dan 

berikhtiar dengan maksimal. 

 

4. Sebutkan dalil tentang kerja keras! 

Jawaban: 

Dalil tentang tekun dan kerja keras: 

 
َّ
َ  ِإن

َّ
  ٱَّلل
َ
ُ  َل ِّ ب 

َ
ْوٍم   َما   ُيغ

َ
َٰ  ِبق    َحْنَّ

۟
وا ُ ب ِّ

َ
ِسِهْم  َما  ُيغ

ُ
نف
َ
    َۗ ِبأ

Artinya:  

“Sesungguhnya Allah Swt. tidak akan mengubah keadaan 

suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka 

sendiri . . . “(Q.S. ar-Ra‘d [13]: 11) 

 

5. Apa yang dimasud dengan teliti? 
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Jawaban: 

Yang dimasud dengan teliti: Cermat dan berhati-hati dalam 

melakukan suatu hal. Seseorang akan memiliki 

kewaspadaan dan ketelitian dalam bertindak dengan 

beriman kepada Allah Swt. melalui Asma’ul Husna al-

Khabiir. Kewaspadaan itu diperlukan untuk membedakan 

antara perbuatan baik dan buruk. Seseorang harus teliti 

mengenal jati diri dan mempelajari ilmu pengetahuan. 

Dengan mengenal jati diri,  hendaknya melakukan perbuatan 

atas dasar pengetahuan, bukan atas dasar ikut-ikutan. 

Dengan perilaku teliti dalam mempelajari ilmu pengetahuan, 

seseorang dapat memahami sebuah ilmu dengan baik. 
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Latihan 12 
 
1. Sebutkan hikmah beriman kepada Allah Swt. Melalui Al-

Asma’ul Husna Al-‘Aliim, Al-Khabiir, As-Samii’ dan Al-Bashiir! 

Jawaban: 

Hikmah beriman kepada Allah Swt. Melalui Al-Asma’ul 

Husna Al-‘Aliim, Al-Khabiir, As-Samii’ dan Al-Bashiir adalah: 

a. Memperoleh ketenangan dan ketentraman. 

b. Termotivasi melaksanakan perintah Allah Swt. dan 

menjauhi larangan-Nya. 

c. Memperoleh pertolongan Allah Swt. 

d. Termasuk golongan orang yang tidak merugi 

e. Tidak mudah putus asa. 

f. Mendorong berbuat kebajikan. 

g. Ikhlas dalam beramal. 

 

2. Sebutkan dalil hikmah beriman kepada Allah Swt. melalui 

Asma’ul Husna dapat memperoleh ketenangan dan 

ketentraman! 

Jawaban: 

Dalil hikmah beriman kepada Allah Swt. melalui Asma’ul 

Husna dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman 

adalah: 

ِذينَ 
َّ
   ٱل

۟
وا
ُ
نُّ  َءاَمن ِ

َمي 
ْ
ط
َ
ُهم َوت وب  ُ

ُ
ل
ُ
رِ   ق

ْ
ِ ٱ ِبِذك

َّ
   ََّۗلل

َ
َل
َ
رِ   أ

ْ
ِ  ِبِذك

َّ
نُّ   ٱَّلل ِ

َمي 
ْ
ط
َ
وُب  ت

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ٱل  
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Artinya:  

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah Swt. Ingatlah, hanya 

dengan mengingat Allah Swt.-lah hati menjadi tenteram.” 

(Q.S. ar-Ra’d [13]:28) 

 

3. Sebutkan dalil hikmah beriman kepada Allah Swt. melalui 

Asma’ul Husna dapat memperoleh pertolongan Allah Swt! 

Jawaban: 

Dalil hikmah beriman kepada Allah Swt. melalui Asma’ul 

Husna dapat memperoleh pertolongan Allah Swt., adalah: 

 
ُ
د َه َٰ

ْ
ش
َ ْ
وُم ٱْل

ُ
َيا َوَيْوَم َيق

ْ
ن
ُّ
ِة ٱلد َحَيوَٰ

ْ
ِ ٱل

 فن
۟
وا
ُ
ِذيَن َءاَمن

َّ
ا َوٱل

َ
ن
َ
نُُصُ ُرُسل

َ
ن
َ
ا ل
َّ
 ِإن

Artinya:  

“Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-

orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari 

berdirinya saksi-saksi (hari kiamat).”(Q.S. Al-Mu’min [40]:51) 

 

4. Sebutkan dalil hikmah beriman kepada Allah Swt. melalui 

Asma’ul Husna termasuk golongan orang yang tidak merugi! 

Jawaban: 

Dalil hikmah beriman kepada Allah Swt melalui Asma’ul 

Husna termasuk golongan orang yang tidak merugi, adalah: 
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ْسٍ   
ُ
ِ خ

قن
َ
َن ل نَس َٰ ِ

ْ
 ٱْل

َّ
َعُْصِ  ) ٢(   ِإن

ْ
 ) ١( َوٱل

 
۟
َواَصْوا

َ
َحقِّ َوت

ْ
 ِبٱل
۟
َواَصْوا

َ
ِت َوت ِلَح َٰ  ٱلصَّ َٰ

۟
وا
ُ
 َوَعِمل

۟
وا
ُ
ِذيَن َءاَمن

َّ
 ٱل

َّ
 ِإَل

 )٣ (  ِ ْ ب 
 ِبٱلصَّ

Terjemahkan dalil beriman kepada Allah Swt. melalui 

Asma’ul Husna termasuk golongan orang yang tidak merugi! 

Jawaban: 

Terjemah dalil beriman kepada Allah Swt. melalui Asma’ul 

Husna termasuk golongan orang yang tidak merugi: 

(1)   Demi masa.  

(2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam   

kerugian,  

(3) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

saleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran 

dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran.”  

(Q.S. Al-‘Ashr [103]:1-3) 
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Latihan 13 
 
Pilihlah Jawaban yang Benar! 

1. Anita beriman pada Asma’ul Husna. Hikmah yang akan 

dirasakan Anita adalah… 

a. terbiasa membaca dzikir setelah melaksanakan sholat. 

b. meraih segala sesuatu yang diinginkan. 

c. memiliki sifat seperti para rasul Allah Swt. 

d. terdorong melaksanakan perintah Allah Swt. 

Jawaban: 

d. Terdorong melaksanakan perintah Allah Swt. 

 

2. Perhatikan ayat berikut! 

 
ُ
د َه َٰ

ْ
ش
َ ْ
وُم ٱْل

ُ
َيا َوَيْوَم َيق

ْ
ن
ُّ
ِة ٱلد َحَيوَٰ

ْ
ِ ٱل

 فن
۟
وا
ُ
ِذيَن َءاَمن

َّ
ا َوٱل

َ
ن
َ
نُُصُ ُرُسل

َ
ن
َ
ا ل
َّ
 ِإن

Hikmah beriman kepada Allah Swt. sesuai ayat tersebut 

adalah… 

a. memperoleh ampunan. 

b. memperoleh kedamaian. 

c. memperoleh ketenagan. 

d. memperoleh pertolongan Allah Swt. 

Jawaban: 

d. Memperoleh pertolongan Allah Swt. 
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3. Rahma percaya bahwa Allah Swt. Maha Teliti. Sebagai orang 

yang beriman kepada Allah Swt. Rahma hendaknya… 

a. Berdo’a kepada Allah Swt. 

b. Bersabar dalam menghadapi cobaan. 

c. Mengajak keluarga berolahraga bersama. 

d. Melakukan evaluasi diri saat melakukan kesalahan. 

Jawaban: 

d. Melakukan evaluasi diri saat melakukan kesalahan. 

 

4. Fitri mempelajari makna Surah Al-‘Ashr [103]. Fitri 

memahami bahwa salah satu ciri orang tidak merugi yaitu 

orang… 

a. Bernyali. 

b. Beriman. 

c. Berkarya. 

d. Bersilaturrahmi. 

Jawaban: 

b. Beriman. 

 

5. Perhatikan ayat Al-Qur’an berikut! 

 ِ ْ ب 
َواَصْوا ِبالصَّ

َ
َحقِّ َوت

ْ
َواَصْوا ِبال

َ
اِلَحاِت َوت وا الصَّ

ُ
وا َوَعِمل

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
 ال

َّ
 ِإَل

Seorang mukmin tidak akan merugi jika ia memenuhi 

kriteria tertentu. Kriteria yang dijelaskan dalam ayat 

tersebut adalah… 
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a. Melakukan kebajikan, saling menasihati untuk kebenar-

an, dan saling menasihati untuk kesabaran. 

b. Memperbanyak do’a, melaksanakan sholat tepat waktu, 

dan berbakti kepada kedua orang tua. 

c. Saling menasihati dalam kebajikan, berbakti kepada 

kedua orang tua, dan berusaha menjaga Amanah. 

d. Mengingat Allah Swt., melaksanakan sholat berjemaah, 

dan memperbanyak amalan sunah. 

Jawaban: 

a. Melakukan kebajikan, saling menasihati untuk kebenar-

an, dan saling menasihati untuk kesabaran 
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Latihan 14 
 
1. Ahsan dan Farid berteman baik. Mereka beriman kepada 

Allah Swt. dan gemar membantu orang. Mereka melakukan 

perbuatan baik saat dilihat maupun tidak dilihat orang lain. 

Ahsan dan Farid dapat beramal dengan ikhlas karena… 

a. Memiliki teman seiman. 

b. Dekat dengan orang-orang sholeh. 

c. Hanya mengharap ridho Allah Swt. 

d. Memiliki nama seperti utusan Allah Swt. 

Jawaban: 

c. Hanya mengharap ridho Allah Swt. 

 

2. Perhatikan narasi berikut! 

Isna beriman kepada Allah Swt. Isna termasuk anak 

yang rajin belajar. Suatu hari Isna mengerjakan tugas 

dari guru setelah pulang sekolah. Isna mengalami 

kesulitan saat mengerjakan tugas. Isna kemudian 

bertanya kepada orang tua cara mengerjakan tugas 

tersebut. Isna Akhirnya dapat menyelesaikan tugas 

tersebut dengan baik. 

Hikmah yang dirasakan Isna atas keimanannya kepada Allah 

Swt. adalah… 

a. Memiliki banyak teman. 

b. Menjadi pribadi yang ramah 

c. Memiliki perilaku yang rendah hati 
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d. Memiliki sifat yang tidak mudah putus asa. 

Jawaban: 

d. Memiliki sifat yang tidak mudah putus asa. 

 

3. Perhatikan narasi berikut! 

Munir beriman kepada Allah Swt. Munir meyakini 

Allah Swt. Maha Mengetahui. Keyakinan tersebut 

mendorong Munir selalu berhati-hati dalam berperilaku. 

Munir selalu berusaha melakukan perilaku terpuji dalam 

keseharian. 

Hikmah yang dirasakan Munir atas keimanannya kepada 

Allah Swt. adalah… 

a. Mudah menerima ilmu. 

b. Termotivasi melakukan kebajikan. 

c. Mendapat kasih sayang dari orang tua. 

d. Senang membantu orang yang membutuhkan. 

Jawaban: 

b. Termotivasi melakukan kebajikan. 

 

4. Fajar mempelajari surah al-Mu’min [40] ayat 51. Fajar 

memahami bahwa Allah Swt. akan menolong para rasul 

dan… 

a. Orang yang bertemu dengan-nya. 

b. Seluruh umat manusia 
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c. Seluruh keluarganya 

d. Orang yang beriman. 

Jawaban: 

d. Orang yang beriman. 

 

5. Perhatikan Narasi berikut! 

Akibat tabung gas milik tetangga meledak, rumah 

Pak Jafar mengalami kebakaran. Rumah Pak Jafar 

beserta barang-barang berharga di dalamnya habis 

terbakar. Pak Jafar merasa sedih. 

Tindakan yang sebaiknya dilakukan Pak Jafar agar hatinya 

tenang adalah… 

a. Mengingat Allah Swt. 

b. Memaafkan tetangganya. 

c. Meminta ganti rugi kepada tetangganya. 

d. Menceritakan masalahnya kepada temannya. 

 

Jawaban: 

a. Mengingat Allah swt. 
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Latihan 16 
 

1. Perthatikan ayat berikut! 

وُب 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
نُّ ٱل ِ

َمي 
ْ
ط
َ
ِ ت
َّ
ِر ٱَّلل

ْ
 ِبِذك

َ
َل
َ
ِ َۗ أ

َّ
ِر ٱَّلل

ْ
ُهم ِبِذك وب  ُ

ُ
ل
ُ
نُّ ق ِ

َمي 
ْ
ط
َ
 َوت
۟
وا
ُ
ِذيَن َءاَمن

َّ
 ٱل

Jelaskan hikmah beriman kepada Allah Swt. berdasarkan 

ayat di atas! 

Jawaban: 

Hikmah beriman kepada Allah Swt. berdasarkan ayat di atas 

adalah: dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman. 

 

2. Mengapa keimanan kepada Allah Swt. dapat mendorong 

umat Islam berperilaku ikhlas dalam beribadah? 

Jawaban: 

Keimanan kepada Allah Swt. dapat mendorong umat Islam 

berperilaku ikhlas dalam beribadah, karena: orang yang 

beriman kepada Allah Swt. ketika melakukan amal sholeh 

tidak menginginkan pujian orang lain. Dia akan tetap 

beribadah atau beramal meskipun tidak ada orang yang 

melihat. Orang yang ikhlas dalam bermal tidak 

menginginkan imbalan dari orang lain. Ia hanya 

mengharapkan ridha Allah Swt. 

 

3. Perhatikan narasi berikut! 
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Diah mengikuti ujian Matematika. Diah mengalami 

kesulitan mengerjakan beberapa soal. Pak Khalid, guru 

yang bertugas menjaga kelas selama ujian berlangsung, 

ijin ke toilet. 

Sebagai orang yang beriman kepada Allah Swt. bagaimana 

sebaiknya Tindakan Diah? 

Jawaban: 

Sebagai orang yang berikan kepada Allah Swt., sebaiknya 

tindakan Diah adalah: tetap percaya, tekun, teliti dan 

waspada serta jujur dalam mengikuti ujian dan ikhlas 

menerima hasilnya nanti, karena meski Pak Khalid tidak ada 

dan tidak melihat, tapi Allah Swt. memiliki Asma’ul Husna 

yaitu Al-‘Aliim, Al-Khabiir, As-Samii’, dan Al-Bashiir. 

 

4. Perhatikan narasi berikut! 

Hamdan menghapal surah Ar-Rahmaan [55]. 

Hamdan mengalami kesulitan saat menghapal. Hamdan 

telah menghapalnya selama satu minggu. Akan tetapi, 

Hamdan belum dapat menghapal surah Ar-Rahman [55] 

dengan baik. 

Bagaimana sebaiknya tindakan Hamdan sebagai wujud 

keimanan kepada Allah Swt? 

Jawaban: 

Sebaiknya tindakan Hamdan sebagai wujud keimanan 

kepada Allah Swt. adalah: tidak mudah putus asa. Orang yang 

beriman pada Asma’ul Husna selalu yakin bahwa Allah Swt. 
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Maha teliti dan Maha Mengetahui segala ketetapan yang 

terbaik bagi hamba-hamba-Nya. Hamdan harus senantiasa 

berikhtiar degan maksimal dan berdo’a kepada Allah Swt. Ia 

berusaha meyakini bahwa di balik takdir manusia ada 

hikmah dan kemaslahatan besar. 

 

5. Perhatikan narasi berikut! 

Ikrima menjadi salah satu pengajar di TPA. Ikrima 

mengajar mengaji anak-anak di desanya setiap Senin, 

Rabu, dan Jum’at. Suatu hari, saat Ikrima hendak 

berangkat ke masjid untuk mengajar mengaji, Isna teman 

Ikrima berkunjung ke rumah. Isna mengajak Ikrima 

berenang. 

Bagaimana sebaiknya Tindakan Ikrima sebagai wujud 

keimanan kepada Allah Swt? 

Jawaban: 

Tindakan Ikrima sebagai wujud keimanan kepada Allah Swt. 

adalah: Menolak dengan sopan, dan mengajak Isna untuk 

ikut ke masjid. Karena mengajar mengaji merupakan 

perbuatan kebajikan. Orang yang beriman akan mendorong 

beramal saleh dan berbuat kebajikan. Beriman dan beramal 

sholeh merupakan salah atu wujud penerapan keimanan 

umat Islam. Dengan keimanan tersebut akan menyadari 

bahwa Allah Swt. Maha mengetahui sehingga ia mendorong 

berbuat kebajikan. Selain itu, ia akan berhati-hati dan 

berpikir Panjang sebelum berbuat dan berbicara. Ia akan 
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mencari tahu perbuatan yang akan dilakukan sesuai dengan 

Al-Qur’an dan hadits atau tidak. 
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Latihan 17 
 
1. Perhatikan kutipan ayat berikut! 

لَّ 
َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
َيْوِم ٱْلَءاِخِر ف

ْ
ۦ َوٱل ۦ َوُرُسِلِه ِبِه

ُ
ت
ُ
ۦ َوك ِتِه

َ
ِئك
ََٰٰٓ 
َ
ِ َوَمل

َّ
ْر ِبٱَّلل

ُ
ف
ْ
َوَمن َيك

ا 
ً
 َبِعيد

ًۢ
ل َٰ 
َ
ل
َ
 ض

Makna kutipan ayat tersebut adalah… 

a. Orang yang selalu mengingat Allah Swt. akan memiliki 

hati yang tenteram. 

b. Orang yang beriman akan memperoleh pertolongan 

Allah Swt. 

c. Orang beriman kepada Allah Swt. melakukan amal 

kebaikan dengan ikhlas. 

d. Orang yang ingkar kepada Allah Swt. termasuk orang 

yang sesat. 

Jawaban: 

d. Orang yang ingkar kepada Allah Swt. termasuk orang  

           yang sesat. 

 

2. Allah Swt. memiliki Asma’ul Husna. Orang beriman kepada 

Allah Swt. harus menyakini Asma’ul Husna. Asma’ul Husna 

artinya… 

a. Malaikat-malaikat Allah Swt. 

b. Macam-macam rezeki Allah Swt. 

c. Makhluk mulia ciptaan Allah Swt. 

d. Nama-nama terbaik bagi Allah Swt. 
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Jawaban: 

d. Nama-nama terbaik bagi Allah Swt. 

 

3. Perhatikan kutipan ayat berikut! 

ُعوُه ِبَها
ْ
ٱد
َ
َٰ ف ُحْسننَ

ْ
ُء ٱل

ٓ
ْسَما

َ ْ
ِ ٱْل

َّ
  َوَّلِل

Pernyataan yang sesuai ayat tersebut adalah… 

a. Manusia dianjurkan berdo’a dengan melafalkan Asma’ul 

Husna. 

b. Allah Swt. memiliki 99 Asma’ul Husna yang tidak dimilki 

makhluk. 

c. Manusia yang menghimpun Asma’ul Husna akan masuk 

surga. 

d. Asma’ul Husna merupakan bukti keagungan Allah Swt. 

Jawaban: 

a. Manusia dianjurkan berdo’a dengan melafalkan Asma’ul     

    Husna. 

 

4. Pernyataan yang tepat tentang Asma’ul Husna adalah… 

a. Asma’ul Husna merupakan 20 sifat Allah Swt. 

b. Semua Asma’ul Husna dilafalkan dalam bacaan sholat.  

c. Mempelajari Asma’ul Husna akan mendekatkan diri 

kepada Allah Swt. 

d. Pahala melafalkan Asma’ul Husna setara dengan 

membaca Al-Quran. 
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Jawaban: 

c. Mempelajari Asma’ul Husna akan mendekatkan diri 

kepada  

    Allah Swt. 

 

5. Azizah hendak mengerjakan soal ujian. Azizah berdo’a 

kepada Allah Swt. agar diberi kemudahan dalam menjawab 

soal. Selain itu Azizah dapat menunjukkan perilaku sesuai 

makna Asma’ul Husna al-‘Aliim dengan… 

a. Bersikap optimis dapat mengerjakan soal dengan baik. 

b. Meminta restu kepada orang sebelum berangkat sekolah. 

c. Meminta waktu kepada guru untuk menghapal poin-poin 

penting dalam materi. 

d. Bersikap lembut kepada guru maupun teman saat 

mengerjakan soal ujian. 

Jawaban: 

a. Bersikap optimis dapat mengerjakan soal dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 



Mila Hasanah 

48 | Sukses PAT PABP 
 

Latihan 18  
 

1. Tabel yang menunjukkan pasangan yang tepat antara 

hikmah beriman pada Asma’ul Husna dan ayat Al-Qur’an 

adalah… 

a. Tabel A: 

No. Hikmah Ayat Al-Qur’an 
1) Memperoleh 

pertolongan Allah Swt. 
Q.S. Al-Mu’min [40] 
ayat 52 

2) Memperoleh 
ketenangan dan 
ketentraman. 

Q.S. Ar-Ra’d [13] ayat 
28 

3) Terhindar dari kerugian 
dunia dan akhirat 

Q.S. Al-Ashr [103] 
ayat 1-3 

b. Tabel B: 

No. Hikmah Ayat Al-Qur’an 
1) Memperoleh 

pertolongan Allah Swt. 
Q.S. Ar-Ra’d [13] ayat 
28 

2) Memperoleh 
ketenangan dan 
ketentraman. 

Q.S. Al-Mu’min [40] 
ayat 52 

3) Terhindar dari kerugian 
dunia dan akhirat 

Q.S. Al-Ashr [103] ayat 
1-3 

c. Tabel C: 

No. Hikmah Ayat Al-Qur’an 
1) Memperoleh 

pertolongan Allah Swt. 
Q.S. Al-Ashr [103] ayat 
1-3 

2) Memperoleh 
ketenangan dan 
ketentraman. 

Q.S. Ar-Ra’d [13] ayat 
28 

3) Terhindar dari kerugian 
dunia dan akhirat 

Q.S. Al-Mu’min [40] 
ayat 52 
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d. Tabel D: 

 

No. Hikmah Ayat Al-Qur’an 
1) Memperoleh 

pertolongan Allah Swt. 
Q.S. Al-Mu’min [40] 
ayat 52 

2) Memperoleh 
ketenangan dan 
ketentraman. 

Q.S. Al-Ashr [103] ayat 
1-3 

3) Terhindar dari kerugian 
dunia dan akhirat 

Q.S. Ar-Ra’d [13] ayat 
28 

 
Jawaban: 

a. Tabel A: 

No. Hikmah Ayat Al-Qur’an 
1) Memperoleh 

pertolongan Allah Swt. 
Q.S. Al-Mu’min [40] 
ayat 52 

2) Memperoleh 
ketenangan dan 
ketentraman. 

Q.S. Ar-Ra’d [13] ayat 
28 

3) Terhindar dari kerugian 
dunia dan akhirat 

Q.S. Al-Ashr [103] ayat 
1-3 

 

2. Rizal datang ke sekolah lebih awal saat piket. Rizal segera 

menyapu kelas hingga bersih. Saat menyapu, Rizal 

menemukan uang Rp 100.000,00 di lantai. Saat itu teman-

temannya belum datang. Tindakan Rizal sebagai wujud sikap 

beriman pada Asma’ul Husna al-Bashiir adalah… 

a. Membiarkan uang tersebut hingga ditemukan oleh 

pemiliknya. 
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b. Menceritakan kepada teman bahwa ia melihat uang di 

lantai kelas. 

c. Mengambil uang tersebut kemudian menyerahkannya 

kepada guru. 

d. Mengambil uang tersebut kemudian dimasukkan ke 

kotak infak. 

 

Jawaban: 

c. Mengambil uang tersebut kemudian menyerahkannya 

kepada guru. 

 

3. Perhatikan hikmah berikut! 

1) Menumbuhkan perilaku ikhlas dalam beramal. 

2) Memperoleh ketenangan. 

3) Memperoleh pertolongan Allah Swt. 

4) Mendapatkan kekayaan. 

5) Mendorong berbuat kebaikan. 

Hikmah beriman pada Asma’ul Husna ditunjukkan oleh 

angka… 

a. 1), 2), 3), dan 4) 

b. 1), 2), 3), dan 5) 

c. 1), 3), 4), dan 5) 

d. 2), 3), 4), dan 5)  

Jawaban: 

b. 1), 2), 3), dan 5) 
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4. Mustafa belajar ilmu biologi dengan membaca buku. Selesai 

membaca, Mustafa belum memahami ilmu yang dipelajari. 

Tindakan yang sebaiknya dilakukan Mustafa sebagai orang 

yang meyakini bahwa Allah Swt. memiliki Asma’ul Husna al-

‘Aliim, yaitu… 

a. Mempelajari ilmu yang lain. 

b. Meyakini Allah Swt. Maha Mengetahui. 

c. Menyegarkan pikiran dengan berolahraga 

d. Meminta bantuan guru dalam memahami ilmu. 

Jawaban: 

d. Meminta bantuan guru dalam memahami ilmu. 

 

5. Aini memperoleh nilai tertinggi dalam ujian kenaikan kelas. 

Guru dan teman-teman memberikan ucapan selamat atas 

keberhasilan Aini. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Aini 

sebagai orang yang meyakini bahwa Allah Swt. memiliki 

Asma’ul Husna Al-‘Aliim adalah… 

a. Berusaha berperilaku tawadhu. 

b. Meminta teman lebih rajin belajar. 

c. Menerima ketetapan Allah Swt. dengan ikhlas. 

d. Meneliti hasil ujian agar tidak terjadi kesalahan. 

Jawaban: 

a. Berusaha berperilaku tawadhu. 
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Latihan 19 
 
1. Arman beriman pada Asma’ul Husna Allah Swt. Hikmah yang 

akan dirasakan Arman adalah… 

a. Termotivasi melaksanakan perintah Allah Swt. 

b. Memiliki sifat seperti para rasul Allah Swt. 

c. Meraih segala sesuatu yang diinginkan. 

d. Terbiasa membaca dzikir setelah sholat. 

Jawaban: 

a. Termotivasi melaksanakan perintah Allah Swt. 

 

2. Perhatikan ayat berikut! 

ْورِ 
ُ
د اِت الصُّ

َ
ه َعِلْيٌم ِۢبذ

َّ
 ِان
َۗ
ْرِض

َ ْ
ِت َوال وَٰ مَٰ ْيِب السَّ

َ
َ َعاِلُم غ

ه
 اَّلل

َّ
 ِان

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. memiliki 

Asma’ul Husna… 

a. Al-‘Aliim 

b. Al-Bashiir 

c. As-Samii’ 

d. Al-Akhabiir 

Jawaban: 

a. Al-‘Aliim 
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3. Perhatikan narasi berikut! 

Arkan belajar setelah melaksanakan sholat Isya. Arkan 

belajar hingga pukul 21.00. Arkan hendak tidur karena 

sudah merasa lelah. Arkan merapikan meja belajar 

sebelum tidur. Arkan juga menyiapkan buku yang hendak 

dibawa ke sekolah besok. Arkan cermat melihat jadwal 

agar tidak salah membawa buku. 

Perilaku Arkan menunjukkan perilaku beriman pada 

Asma’ul Husna… 

a. Al-‘Aliim 

b. Al-Bashiir 

c. As-Samii’ 

d. Al-Akhabiir 

Jawaban: 

d. Al-Akhabiir 

 

4. Perhatikan kutipan ayat berikut! 

ُ َسِمْيًعا َعِلْيًما
ه
 اَّلل

َ
ان
َ
 َوك

Pernyataan yang sesuai dengan Asma’ul Husna pad kutipan 

ayat tersebut adalah… 

a. Allah Swt. mendengar setiap do’a manusia. 

b. Allah Swt. melihat perbuatan setiap makhluk-Nya. 

c. Allah Swt. merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak 

disembah. 
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d. Allah Swt. memberi balasan untuk setiap amal perbuatan 

manusia. 

Jawaban: 

a. Allah Swt. mendengar setiap do’a manusia. 

 

5. Perhatikan narasi berikut! 

Fajri sedang membeli makanan di kantin sekolah. 

Saat sedang menyantap makanan, Fajri melihat Budi dan 

Sandi bertengkar. Budi marah kepada Sandi yang tanpa 

sengaja menumpahkan air minum dan mengenai 

celananya. 

Perilaku Fajri sebagai wujud sikap beriman pada Asma’ul 

Husna as-Samii’ adalah… 

a. Menegur Sandi dengan tegas. 

b. Menasihati Budi dengan sopan. 

c. Melaporkan Tindakan Sandi kepada guru. 

d. Membiarkan Budi untuk menjaga ketenangan.  

 

Jawaban: 

b. Menasihati Budi dengan sopan. 
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Latihan 20 
 
1. Fitri beriman kepada Allah Swt. Fikri mengetahui bahwa 

Allah Swt. memiliki Asma’ul Husna al-Bashiir. Fitri dapat 

menunjukkan perilaku beriman pada Asma’ul Husna 

tersebut dengan… 

a. Berbicara kepada teman dengan Bahasa yang sopan. 

b. Meninggalkan perilaku tercela di mana pun berada. 

c. Berdzikir dengan melafalkan Asma’ul Husna setelah 

sholat. 

d. Meneliti Kembali jawaban dari soal ujian sebelum 

dikumpulkan kepada guru. 

 

Jawaban: 

b. Meninggalkan perilaku tercela di mana pun berada. 

  

2. Perhatikan narasi berikut! 

Anisa mengikuti pertandingan bulu tangkis. Anisa akan 

melawan Diana pada putaran pertama. Anisa mengetahui 

bahwa Diana merupakan pemain bulu tangkis yang sangat 

baik. Anisa beberapa kali melakukan latih tanding tersebut 

Diana selalu mengalahkan Nisa. 

 

Sikap yang sebaiknya ditunjukkan Anisa sebagai wujud 

perilaku beriman pada Asma’ul Husna al-‘Aliim adalah… 
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a. Mengakui bahwa Diana merupakan atlet bulu tangkis 

yang baik. 

b. Berdo’a agar saat pertandingan Diana melakukan banyak 

kesalahan. 

c. Meminta panitia menunda jadwal pertandingan untuk 

lebih menyiapkan diri. 

d. Percaya bahwa ia dapat mengeluarkan kemampuan 

terbaik saat menghadapi Diana. 

 

Jawaban: 

d. Percaya bahwa ia dapat mengeluarkan kemampuan 

terbaik saat menghadapi Diana. 

 

3. Perhatikan narasi berikut! 

Fikri mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti dengan sungguh-sungguh. Fikri 

mendengarkan penjelasan Pak Adi dengan seksama. 

Meskipun demikian, Fikri belum memahami dengan baik 

ilmu yang disampaikan Pak Adi. 

Perilaku yang sebaiknya ditunjukkan Fikri sebagai wujud 

keimanan kepada Allah Swt. yaitu… 

a. Merekam penjelasan Pak Adi. 

b. Bertanya kepada Pak Adi dengan sopan. 

c. Mencari jawaban melalui buku pelajaran. 

d. Mencatat penjelasan Pak Adi.  
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Jawaban: 

 b. Bertanya kepada Pak Adi dengan sopan. 

 

4. Halimah beriman kepada Allah Swt. Halimah ingin memiliki 

hati yang tenteram. Tindakan Halimah sesuai dengan surah 

al_Ra’d [13] ayat 28 adalah… 

a. Berzikir kepada Allah Swt. 

b. Berkata jujur kepada siapa saja. 

c. Menghapal Asma’ul Husna Allah Swt. 

d. Memperbanyak sedekah bagi yang memerlukan. 

Jawaban: 

 a. Berzikir kepada Allah Swt. 

5. Perhatikan narasi berikut! 

Fauzi beriman kepada Allah Swt. Keyakinan tersebut 

mendorong Fauzi selalu berhati-hati dalam berperilaku. 

Fauzi selalu berusaha menjalankan perintah Allah Swt. dan 

menjauhi larangan-Nya. 

Hikmah yang dirasakan Fauzi pada narasi tersebut adalah… 

a. Mudah menerima ilmu 

b. Termotivasi melakukan kebaikan. 

c. Mendapat kasih sayang dari orang tua. 

d. Senang membantu orang yang membutuhkan. 

Jawaban: 

b. Termotivasi melakukan kebaikan. 
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Latihan 21 
 

Isilah dengan Jawaban yang Benar! 

1. Allah Swt. Maha Teliti. Allah Swt. tidak pernah lengah sedikit 

pun. Allah Swt. memiliki Asma’ul Husna… 

Jawaban: Al-Khabiir. 

2. Lengkapilah lafal pada surah Al- Hujurat ayat 18 berikut! 

 
َّ
َ  ِإن

َّ
ُم  ٱَّلل

َ
ْيَب  َيْعل

َ
ِت  غ َوَٰ َم َٰ ْرِض  ٱلسَّ

َ ْ
ُ   َۚوٱْل

َّ
...  َوٱَّلل    

Jawaban:  

 
ٌۢ    ِبَما   َبِصب 

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
ت  

3. Rasululullah saw. memerintahkan umat Islam beriman 

kepada Asma’ul Husna. Barang siapa yang menghimpunnya 

akan masuk… 

Jawaban: Surga 

4. Perilaku beriman akan senantiasa mengarahkan umat Islam 

untuk melaksanakan … Allah Swt. dan menjauhi … -Nya. 

Jawaban: Perintah-Larangan 

5. Seseorang berperilaku jujur akan senantiasa bertutur kata 

sesuai… 

Jawaban: Tindakan dan fakta yang sebenarnya 
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Latihan 22 
 
1. Alea mempelajari makna surah Fathir [35] ayat 38 bersama 

Bu Hasanah. Alea mampu memahami makna ayat tersebut 

dengan baik berkat bimbingan Bu Hasanah. Sebutkan tiga 

perilaku Alea untuk menunjukkan keimanannya terhadap 

Asma’ul Husna Al-‘Aliim yang dijelaskan ayat tersebut! 

Jawaban: Tiga perilaku Alea untuk menunjukkan 

keimanannya terhadap Asma’ul Husna Al-‘Aliim yang 

dijelaskan ayat tersebut: 

a. Percaya bahwa Allas Swt. selalu mengetahui perbuatan 

manusia. 

b. Rajin belajar untuk menambah wawasan 

c. Menaati semua peraturan yang berlaku.  

 

2. Perhatikan ayat berikut! 

Q.S. An-Nisa[3] ayat 148 

ُ َسِميًعا   َعِليًما 
َّ
 ٱَّلل

َ
ان
َ
ِلَم ۚ َوك

ُ
   َمن  ظ

َّ
ْوِل ِإَل

َ
ق
ْ
ِء ِمَن ٱل وَٰٓ َجْهَر ِبٱلسُّ

ْ
ُ ٱل

َّ
   ُيِحبُّ ٱَّلل

َّ
 َل

Jelaskan makna ayat tersebut! 

 

Jawaban: 

Makna Q.S. An-Nisa[3] ayat 148: 

“Allah Swt. tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) 

dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah 

Swt. adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

Penjelasan ayat: 
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Allah Swt. tidak menyukai sesorang yang mengeraskan suara 

dengan ucapan yang buruk. Akan tetapi, diperbolehkan bagi 

orang yang terzalimi untuk menyebut orang yang 

menganiayanya dengan tindakan keburukan yang ada 

padanya untuk menjelaskan bentuk kezalimannya. Dan Allah 

Maha Mendengar ucapan yang suarakan serta Maha 

Mengetahui ucapan yang disembunyikan. 

 

3. Amar merupakan peserta didik kelas VII. Amar diminta guru 

memimpin do’a sebelum memulai kegiatan pembelajaran. 

Amar meyakini bahwa Allah Swt. memiliki Asma’ul Husna as- 

Samii’. Bagaimana cara Amar memimpin do’a? 

Jawaban: 

Cara Amar memimpin memimpin do’a: Dengan bersungguh-

sungguh, mengucapkan do’a dengan benar dan khusuk serta 

memimpin do’a dengan sebaik-baiknya, karena Allah Swt. 

Maha Mendengar. 

 

4. Perhatikan narasi berikut! 

Dzawin dan Rizal teman sebangku. Mereka pergi ke 

kantin saat istirahat. Setelah makan, Dzawin dan Rizal 

Kembali ke kelas. Akan tetapi, Dzawin meminta Rizal 

Kembali ke kelas terlebih dahulu karena ia ingin ke kamar 

mandi. Saat tiba di kelas, Dzawin melihat Rizal duduk di 

kursinya. Dzawin segera duduk di samping Rizal untuk 

bersiap mengikuti kegiatan pembelajaran. Akan tetapi 
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Dzawin menyadari bolpoin miliknya tidak ada. Dzawin 

meletakkan bolpoin tersebut diatas meja saat hendak 

meninggalkan kelas. 

Bagaimana perilaku yang sebaiknya ditunjukkan Dzawin 

sebagai wujud keimanan terhadap Asma’ul Husna al-‘Aliim 

dan al-Khabiir? 

Jawaban:  

Perilaku yang sebaiknya ditunjukkan Dzawin sebagai wujud 

keimanan terhadap Asma’ul Husna al-‘Aliim dan al-Khabiir 

adalah: Mencari lebih teliti bolpoint tersebut, sambil 

menanyakan dengan sopan kepada Rizal apakah dia ada 

melihat bolpoin yang dicarinya 

 

5. Perhatikan narasi berikut! 

Pada hari Rabu, Nabila dan teman-temannya mengikuti 

pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nabila dan teman-teman 

hendak memepraktikkan tata cara sholat. Nabila diminta 

guru mengambil peralatan sholat bagi peserta didik 

perempuan. Peralatan sholat yang harus diambil Nabila 

yaitu sajadah dan mukena. 

Bagaimana perilaku yang sebaiknya ditunjukkan abila 

sebagai wujud keimanan terhadap Asma’ul Husna al-

Khabiir? 

Jawaban: 
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Perilaku yang sebaiknya ditunjukkan abila sebagai wujud 

keimanan terhadap Asma’ul Husna al-Khabiir adalah 

mengambil peralatan sholat berupa mukena dan sajadah 

dengan hati-hati dan teliti serta memastikan semuanya sudah 

lengkap sebelum diserahkan kepada guru di kelas.  
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Latihan 23 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberi 

tanda silang (X) pada huruf A, B, C,  D! 

1. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari.  

A. Iman  

B. Islam  

C. Ihsan  

D. Takwa 

Jawaban: A. Iman 

 

2. Fatimah disuruh membeli minyak goreng di sebuah warung. 

Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya 

lebih dari seharusnya, lalu ia mengembalikannya. Ia sadar 

bahwa Allah Swt. selalu mengawasi perbuatannya, karena 

Allah Swt. bersifat ...  

A. al- Al'liim     

B. as-Samii'  

C. al-Khabiir     

D. al-Bashiir 

Jawaban: D. al-Bashiir 

 

3. Subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. 

Semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang. Fenomena 

alam tersebut merupakan bukti bahwa Allah Maha...  
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A. Mengetahui  

B. Teliti  

C. Mendengar  

D. Melihat 

Jawaban: B. Teliti 

 

4. Hasan selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan 

perbuatannya, karena ia yakin bahwa Allah Swt. senantiasa 

mendengarnya. Perbuatan tersebut merupakan pengamalan 

dari keyakinannya bahwa Allah Swt. bersifat ... 

A. al- Al'iim     

B. as-Samii'  

C. al-Khabiir     

D. al-Bashiir 

Jawaban: B. as-Samii' 

 

5. Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al- Al-

'alim adalah ...  

A. rajin dalam menimba ilmu  

B. berusaha menghindari kemungkaran  

C. bersikap dermawan kepada sesama  

D. bersikap pemaaf kepada sesama 

Jawaban: A. rajin dalam menimba ilmu 
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Latihan 24 
 
1. Hanya Allah Swt. yang mengetahui kapan terjadinya hari 

kiamat, mengetahui apa yang terkandung di dalam rahim, 

mengetahui kapan akan turun hujan. Allah Swt. Maha 

Mengetahui merupakan makna dari...  

A. al- Al'liim     

B. as-Samii'  

C. al-Khabiir     

D. al-Bashiir 

Jawaban: A. al- Al'liim 

 

2. Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-

Khabiir adalah ...  

A. suka berbagi pengalaman dan pengetahuan  

B. senang menolong orang yang sedang susah  

C. menjadi suri teladan bagi orang lain  

D. bersemangat dan kreatif dalam segala hal 

Jawaban: A. suka berbagi pengalaman dan pengetahuan 

 

8. Allah Swt. Maha Mendengar suara apa pun yang ada di alam 

semesta ini. Pendengaran Allah Swt. tidak terbatas, tidak ada 

satu pun suara yang lepas dari pendengaran-Nya. Allah Swt. 

Maha Mendengar merupakan makna dari...  

A. al- Al'liim     
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B. as-Samii'  

C. al-Khabiir     

D. al-Bashiir 

Jawaban: B. as-Samii' 

   

9. Allah Swt. Maha Melihat segala sesuatu walaupun lembut dan 

kecil. Allah Swt. pun melihat apa yang ada di bumi dan di 

langit. Allah Maha Melihat merupakan makna ...  

A. al- Al'liim     

B. as-Samii'  

C. al-Khabiir     

D. al-Bashiir 

Jawaban: D. al-Bashiir 

 

10. Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-

Bashir adalah...  

A. introspeksi diri untuk kebaikan  

B. amar ma’ruf nahi munkar  

C. menjadi suri tauladan bagi orang lain  

D. mau mendengarkan nasihat guru  

Jawaban: D. introspeksi diri untuk kebaikan 
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BAB II 
PERILAKU JUJUR, AMANAH DAN ISTIQAMAH 

 

Latihan 1 
 
1. Apakah arti jujur? 

Jawaban: 

Arti jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, 

dan ikhlas. Jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara 

isi hati, ucapan, dan perbuatan. Seseorang yang memiliki 

perilaku jujur hanya akan mengucapkan kebenaran yang 

sesungguhnya terjadi. 

2. Sebutkan dalil dari Al-Qur’an tentang perintah Allah Swt. 

untuk berperilaku jujur! 

Jawaban: 

Dalil dari Al-Qur’an tentan perintah Allah Swt. untuk 

berperilaku jujur terdapat Q.S. al-Baqarah [2]:42. 

 
َ
ُمون

َ
ْعل
َ
ْم ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
َحقَّ َوأ

ْ
ُموا ال

ُ
ت
ْ
ك
َ
َباِطِل َوت

ْ
َحقَّ ِبال

ْ
ِبُسوا ال

ْ
ل
َ
 ت
َ
 َوَل

Artinya:  

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang 

bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang 

kamu mengetahui.” 

3. Sebutkan dalil berupa hadits tentang perilaku jujur dan 

hadits perilaku tidak jujur! 

Jawaban: 
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1) Dalil berupa hadits tentang perilaku jujur: 

ْم 
ُ
 ْيك
َ
ِة. َو َما َعل

َّ
لَجن

ْ
ُّ َي ْهِدى ِاََل ا لب ِ

ْ
ِّ َو ا لب ِ

ْ
 َي ْهِدى ِاََل ا

َ
ق
ْ
د  الصِّ

َّ
ِان
َ
ِق ف

ْ
د ِب الصِّ

ا. َو 
ً
يْ ق

ِّ
 هللِا ِصد

َ
د
ْ
َب ِعن

َ
 ت
ْ
 َحْنَّ ُيك

َ
ق
ْ
د ى الصِّ َحرَّ

َ
 َو َي ت

ُ
ق
ُ
ُجُل َيْصد َيَزاُل ال رَّ

ِذَب َي ْهِدى ِاَلَ 
َ
لك
ْ
 ا
َّ
ِان
َ
ِذَب ف

َ
لك
ْ
ْم َو ا

ُ
اك ُجْوُر َي ْهِدى ِاََل  ِاي َّ

ُ
لف
ْ
ُجْوِر َو ا

ُ
لف
ْ
 ا

 هللِا  
َ
د
ْ
َب ِعن

َ
 ت
ْ
ِذَب َحْنَّ ُيك

َ
لك
ْ
ى ا َحرَّ

َ
ِذُب َو َي ت

ْ
 َيك

ُ
لَعْبد

ْ
اِر. َو َما َيَزاُل ا

َّ
الن

ابً ا
َّ
 ذ
َ
 ك

Artinya: 

“Wajib bagi kalian untuk jujur, karena sesungguhnya jujur itu 

membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke 

surga. Dan seseorang senantiasa jujur dan memilih kejujuran 

sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan 

takutlah kalian dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu 

membawa kepada kedurhakaan, dan durhaka itu membawa 

ke neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta dan memilih 

berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” 

 

2) Hadits perilaku tidak jujur: 

 
َ
ان

َ
ِمَن خ

ُ
ت
ْ
ا اؤ

َ
َف َوِإذ

َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
َ
ا َوَعد

َ
َب َوِإذ

َ
ذ
َ
 ك
َ
ث

َّ
ا َحد

َ
 ِإذ

ٌ
ث

َ
ل
َ
اِفِق ث

َ
ُمن
ْ
 ال
ُ
 آَية

Artinya:  

“Rasulullah saw bersabda: Tanda orang munafik tiga; 

apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji meng-

ingkari, dan bila dipercaya mengkhianati.” 

4. Sebutkan penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-

hari! 
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Jawaban: 

Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari! 

a. Meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan 

sebagai keburukan. 

b. Mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. 

c. Menasihati teman yang berbuat keburukan. 

d. Bercerita sesuai kejadian yang dialami. 

e. Bersegera dalam melakukan kebaikan. 

f. Melakukan kebaikan, baik sedang dilihat orang 

majupuan tidak dilihat orang. 

g. Tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. 

h. Mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. 

i. Menepati janji yang telah disepakati. 

j. Mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang 

mengawasi. 

k. Mengakui kesalahan yang dilakukan. 

 

5. Apa hikmah perilaku jujur? 

Jawaban: 

Hikmah perilaku jujur adalah: 

a. Kejujuran akan membawa ke surga. 

b. Kehidupan menjadi lebih tenang dan tenteram. 

c. Menjaga nama baik sendiri, keluarga, dan masyarakat. 

d. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 

e. Memiliki banyak teman. 
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Latihan 2 
 
1. Contoh perilaku jujur yang ditunjukkan dengan perbuatan 

adalah… 

a. Menceritakan alasan keterlambatan masuk kelas kepada 

guru. 

b. Menyerahkan uang yang terjatuh di kelas kepada 

pemiliknya. 

c. Menjawab pertanyaan orang tua sesuai kenyataan 

sebenarnya. 

d. Berusaha melaksanakan sholat semata-mata karena 

mencari ridho Allah Swt. 

Jawaban: 

b. Menyerahkan uang yang terjatuh di kelas kepada 

pemiliknya. 

 

2. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Nanda menjauhi kebatilan dan memegang teguh 

kebenaran. 

2) Fadhila berusaha menaati dan mendengarkan nasihat 

orang tua. 

3) Ifah terbiasa berkata baik kepada guru dan sesama 

teman. 

4) Hasan menyampaikan kebenaran Islam kepada kerabat 

dan tetangga. 

Perilaku yang sesuai Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 42 

ditunjukkan oleh… 
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a. Nanda dan Hasan 

b. Fadila dan Hasan 

c. Nanda dan Ifah 

d. Ifah dan Fadhila 

Jawaban: 

a. Nanda dan Hasan. 

 

3. Fahira diminta ibu membeli keperluan sehari-hari di toko. 

Usai membayar barang belanjaan. Fahira harus segera 

pulang karena hendak belajar kelompok di rumah teman. 

Fahira lupa tidak menghitung uang kembalian. Tiba di 

rumah, uang kembalian ternyata terlalu banyak. Fahira 

sebaiknya… 

a. Menghitung Kembali total harga barang belanjaan. 

b. Meminta ibu mengembalikan kelebihan uang kembalian. 

c. Mengembalikan kelebihan uang pada lain kesempatan. 

d. Segera mengembalikan kelebihan uang kepada penjual. 

Jawaban: 

d. Segera mengembalikan kelebihan uang kepada penjual. 

 

4. Perilaku jujur dapat diterapkan seorang pelajar dengan… 

a. Meminta izin kepada guru saat hendak ke toilet. 

b. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan 

pelajaran. 

c. Mengerjakan soal-soal ujian dengan kemampuan 

sendiri. 
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d. Melaksanakan jadwal piket kebersihan tepat waktu. 

 

Jawaban: 

c. Mengerjakan soal-soal ujian dengan kemampuan 

sendiri. 

 

5. Perhatikan hadits berikut! 

 
َ
ان

َ
ِمَن خ

ُ
ت
ْ
ا اؤ

َ
َف  َوِإذ

َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
َ
ا َوَعد

َ
َب َوِإذ

َ
ذ
َ
 ك
َ
ث

َّ
ا َحد

َ
 ِإذ

ٌ
ث

َ
ل
َ
اِفِق ث

َ
ُمن
ْ
 ال
ُ
 آَية

Haikal menjauhi larangan sesuai kalimat bergaris bawah 

pada hadits tersebut. Haikal sebaiknya… 

a. Mengatakan sesuatu sesuai kenyataan. 

b. Memenuhi janji yang telah disepakati. 

c. Menjalankan Amanah yang diberikan. 

d. Menjalankan ibadah dengan ikhlas. 

 

Jawaban: 

b. Memenuhi janji yang telah disepakati. 
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Latihan 3 
 
1. Perhatikan perilaku berikut! 

1) Kamil meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan 

keburukan sebagai keburukan. 

2) Fadila menyerahlan nilai ulangan harian kepada ibu 

dengan apa adanya. 

3) Nadia beribadah tepat waktu dengan ikhlas dan 

sungguh-sungguh. 

4) Hasan meyampaikan uang SPP kepada guru di sekolah. 

Perilaku jujur dengan hati ditunjukkan oleh… 

a. Fadila dan Hasan 

b. Fadila dan Kamil 

c. Hasan dan Kamil 

d. Kamil dan Nadia 

Jawaban: 

a. Fadila dan Hasan 

 

2. Fahri terbiasa berperilaku jujur. Teman-teman di kelas 

sering menitipkan barang kepadanya. Hikmah perilaku jujur 

yang diperoleh Fahri adalah… 

a. Dimudahkan jalan menuju surga. 

b. Hati menjadi tenang dan tenteram. 

c. Memperoleh kepercayaan dan orang lain. 

d. Menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga. 

Jawaban: 
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c. Memperoleh kepercayaan dan orang lain. 

 

3. Ibu meminta Nabila menjaga toko sejenak karena hendak 

pergi ke pasar. Nabila diminta melayani pembeli yang datang 

ke toko. Perilaku jujur yang dapt ditunjukkan Nabila sesuai 

situasi tersebut adalah… 

a. Menolak permintaan ibu dan menjelaskan ketidak 

mampuan menjaga toko. 

b. Mejelaskan kepada pembeli baik dan buruknya barang 

dagangan. 

c. Menolak melayani pembeli dan mengatakan bahwa ibu 

sedang pergi ke pasar. 

d. Berperilaku ramah kepada pembeli yang datang. 

Jawaban: 

b. Mejelaskan kepada pembeli baik dan buruknya barang 

dagangan. 

 

4. Pak Khalid memberi soal ulangan harian kepada peseta 

didik. Pak Khalid kemudian meningalkan kelas sejenak dan 

meminta peserta didik mengerjakan soal dengan baik. Faza 

belum belajar dan kesulitan mengerjakan soal. Faza 

sebaiknya… 

a. Tidak mengisi lembar jawaban.  

b. Mencari jawaban dari buku paket. 

c. Meminta Pak Khalid untuk mengubah jadwal ulangan. 

d. Berusaha menjawab soal sesuai kemampuan. 
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Jawaban: 

d. Berusaha menjawab soal sesuai kemampuan. 

 

5. Cermati ilustrasi berikut! 

Rico sering berkata tidak jujur. Ia sering menutupi 

kesalahan agar tidak terkena sanksi di sekolah. Perilaku 

tersebut justru membuatnya merasa was-was. Ia takut jika 

kebohongan yang diperbuat diketahui orang lain. 

 

Sesuai ilustrasi tersebut, orang yang serius berkata tidak 

jujur maka… 

a. Hidupnya penuh dengan permasalahan. 

b. Hatinya tidak tenang dan tidak tenteram. 

c. Akan dijauhi teman-teman di sekolah. 

d. Sering mendapat hukuman dari guru. 

Jawaban: 

b. Hatinya tidak tenang dan tidak tenteram. 
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Latihan 4 
 

1. Andika beribadah dengan sungguh-sungguh saat dilihat 

banyak orang. Apakah Tindakan Andika mencerminkan 

perilaku jujur? Jelaskan! 

Jawaban: 

Tindakan Andika tidak mencerminkan perilaku jujur. Karena 

dia beribadah sungguh hanya saat dilihat orang, seharusnya 

kalau dia jujur tetap beribadah dengan sungguh baik dilihat 

orang lain atau tidak.  

 

2. Fauziah menemukan uang lima ribu di bawah meja kelas. 

Sebagai seorang pelajar yang jujur apa yang sebaiknya 

dilakukan Fauziah? 

Jawaban: 

Mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya atau jika 

tidak bisa menemukan pemiliknya bisa diserahkan kepada 

guru untuk membantu mengembalikan uang tersebut 

kepada pemilik yang sebenarnya. 

 

3. Nafisa hendak berperilaku jujur dalam keseharian. Sebutkan 

tiga perilaku jujur yang dapat diterapkan Nafisa di 

lingkungan sekolah! 

Jawaban: 

Tiga perilaku jujur yang dapat diterapkan Nafisa di sekolah: 
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a. Mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. 

b. Menasihati teman yang berbuat keburukan. 

c. Mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang 

mengawasi. 

 

4. Mengapa perilaku jujur dapat memudahkan seorang muslim 

masuk surga? 

Jawaban: 

Perilaku jujur dapat memudahkan seorang muslim masuk 

surga karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan 

kebaikan mengantar ke surga. 

 

5. Jelaskan hikmah perilaku jujur dalam beribadah! 

Jawaban: 

Hikmah perilaku jujur dalam beribadah: 

a. Kejujuran akan membawa ke surga. 

b. Kehidupan menjadi lebih tenang dan tenteram. 

c. Beribadah menjadi lebih tenang, khusus dan ikhlas, 

karena hanya mengharap ridho Allah Swt. 
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Latihan 5 
 
1. Apa yang dimaksud dengan amanah? 

Jawaban: 

Yang dimaksud dengan amanah adalah: 

a. Sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain (KBBI) 

b. Segala sesuatu harus dijaga dan disampaikan kepada 

pihak yang berwenang memiliki dan menerimanya 

(Ahmad Mustafa al-Maraghi). 

c. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, 

nbaik yang menyangkut hak diri sendiri, hak orang lain, 

maupun hak Allah Swt. 

d. Perilaku Amanah adalah perilaku menjaga atau 

menyampaikan segala sesuatu yang diberikan 

kepadanya untuk disampaikan Kembali kepada orang 

lain. 

 

2. Sebutkan dalil Al-Qur’an tentang amanah! 

Jawaban: 

Dalil Al-Quran tentang Amanah 

a. Q.S. Al-Anfal [8] ayat 27 

ْم  
ُ
ك ِت ا

َ
ن ا َم

َ
أ وا 

ُ
ون

ُ
خ
َ
ت وَل َو ُس الرَّ َ َو

َّ
وا اَّلل

ُ
ون

ُ
خ
َ
 ت
َ
وا َل

ُ
ن يَن آَم ِذ

َّ
ل ا  ا َه يُّ

َ
أ ا  َي

 
َ
ون ُم

َ
ل ْع
َ
ت ْم 

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ  َو

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah Swt. dan Rasul (Muhammad saw) dan 
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(juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” 

b. Q.S An-Nisa [4] ayat 58 

اِس 
َّ
نَ ٱلن م َبي ْ

ُ
ْمت
َ
ا َحك

َ
ِلَها َوِإذ

ْ
ه
َ
ََٰٰٓ أ
َ

ِت ِإَل َٰ 
َ
ن َم َٰ
َ ْ
 ٱْل
۟
وا
ُّ
د
َ
ؤ
ُ
ن ت

َ
ْم أ
ُ
ُمُرك

ْ
َ َيأ

َّ
 ٱَّلل

َّ
ِإن

ا 
ۢ
 َسِميًع

َ
ان
َ
َ ك
َّ
 ٱَّلل

َّ
ٰٓۦَ َۗ ِإن م ِبِه

ُ
ك
ُ
ا َيِعظ َ ِنِعمَّ

َّ
 ٱَّلل

َّ
ِل ۚ ِإن

ْ
َعد

ْ
 ِبٱل
۟
ُموا

ُ
ْحك

َ
ن ت

َ
أ

ا ً  َبِصب 

Artinya:  

“Sesungguhnya Allah Swt. menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah Swt. memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah Swt. adalah Maha Mendengar lagi 

Maha Melihat.” 

 

c. Q.S. Al-Mu’minun [23] ayat 8 

 

  
َ
ُعون ِتِهْم َوَعْهِدِهْم َرَٰ َٰ 

َ
ن َم َٰ
َ
ْم ِْل

ُ
ِذيَن ه

َّ
 َوٱل

 

Artinya:  

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 

dipikulnya) dan janjinya. 
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3. Sebutkan dalil Hadits tentang amanah! 

Jawaban: 

Dalil Hadits tentang Amanah: 

 
َ
ك
َ
ان
َ
ْن َمْن خ

ُ
خ
َ
 ت
َ
 َوَل

َ
ك
َ
َمن
َ
ت
ْ
 َمْن ائ

َ
 ِإَل

َ
ة
َ
َمان
َ ْ
 اْل

ِّ
 أ د

 

Artinya:  

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw bersabda, 

”Tunaikanlah amanah kepada orang yang memercayaimu 

dan jangan engkau mengkhianati orang yang 

mengkhianatimu.” (H.R. Abu Daud) 

ِرِهْم 
ْ
ق
َ
ِتِهْم َوف

َّ
ل
َ
َجِتِهْم َوخ

َ
 حا

َ
ْون

ُ
َجَب د

َ
اْحت

َ
نَ ف ُمْسِلِمي ْ

ْ
ْمِرال

ه
 ِمْن أ

ً
ْيئا

َ
ُه هللُا َعزَّ َو َجلَّ ش

َ
  َمْن ول

ِرهِ 
ْ
ق
َ
ِتِه َوف

َّ
ل
َ
َجِتِه َخ

َ
 حا

َ
ْون

ُ
 د
ُ
ه
ْ
َجَب هللُا َعن

َ
 ِاْحت

Artinya:  

Dari Abu Maryam al-Azdi berkata, aku telah mendengar 

Rasulullah saw berkata, ”Barang siapa yang Allah ‘azza 

wajalla serahkan kepadanya sebagian urusan orang 

muslim, kemudian ia menutup diri dari melayani 

kebutuhan mereka dan keperluan mereka, maka Allah 

Swt. menutup diri darinya dan tidak melayani kebutuhan-

nya, serta keperluannya.” (H.R. Abu Daud) 

َم  -عن ابن عمرعن النن  
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
 اَّلل

َّ
اَل  -َصَل

َ
ْم  –انه ق

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
 ك
َ
َل
َ
أ

َو  
ُ
اِس َراٍع َوه

َّ
 الن

َ
ِذي َعَل

َّ
ُ ال ِمب 

َ ْ
اْل
َ
ِتِه ف وٌل َعْن َرِعيَّ

ُ
ْم َمْسئ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
َراٍع َوك

و 
ُ
ِل َبْيِتِه وَ َمْسئ

ْ
ه
َ
 أ
َ

ُجُل َراٍع َعَل ُهْم ٌل َعْن رعيته َوالرَّ
ْ
وٌل َعن

ُ
َو َمْسئ

ُ
ه

 َراٍع 
ُ
َعْبد

ْ
ُهْم َوال

ْ
 َعن

ٌ
ة
َ
ول
ُ
َ َمْسئ ِدِه َوِهي

َ
 َبْيِت َبْعِلَها َوَول

َ
 َعَل

ٌ
 َراِعَية

ُ
ة
َ
َمْرأ

ْ
َوال
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ْم َراٍع وَ 
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك
َ
 أال ف

ُ
ه
ْ
وٌل َعن

ُ
َو َمْسئ

ُ
ِدِه َوه  َماِل َسيِّ

َ
 َعَل

ُ
وٌل َعْن  ك

ُ
ْم َمْسئ

ُ
ك
ُّ
ل

ِتهِ   َرِعيَّ

Artinya:  

“Dari Ibn umar r.a. dari Nabi saw sesungguhnya bersabda: 

Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah 

pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas 

kepemimpinannnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin 

rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal 

rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin 

atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga 

yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas 

rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal 

tanggung jawabnya.  Seorang pembantu/pekerja rumah 

tangga adalah bertugas memelihara barang milik 

majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. 

Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta 

pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya” 

(HR.Muslim). 

 

4. Bagaimana penerapan perilaku amanah dalam kehidupan 

sehari-hari? 

Jawaban: 

Penerapan perilaku Amanah dalam kehidupan sehari-hari: 

a. Menjaga barang titipan dengan baik. 

b. Menjaga rahasia orang lain. 

c. Melaksanakan tugas sekolah dengan baik. 
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d. Bekerja sesuai jabatan yang dimiliki 

e. Menyampaikan berita dengan benar 

f. Menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah Swt. 

dengan baik. 

g. Beribadah kepada Allah Swt. dengan ikhlas. 

 

5. Apa saja hikmah perilaku amanah? 

Jawaban: 

Hikmah perilaku Amanah: 

a. Dipercaya orang lain. 

b. Memperoleh simpati orang lain. 

c. Memperoleh kesuksesan hidup. 

d. Melaksanakan perintah Allah Swt. dan rasul-Nya. 

e. Diberikan kemudahan oleh Allah Swt. dalam menghadapi 

suatu permasalahan. 

f. Mendekatkan diri kepada Allah Swt. 
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Latihan 6 
 
1. Afifah memahami surah Al- Anfal [8] ayat 27. Afifah dapat 

mengamalkan ayat tersebut dengan… 

a. Berbagi kepada anak yatim dan orang miskin. 

b. Bekerja sama dengan teman dalam kebaikan. 

c. Melaksanakan perintah yang telah diterima 

d. Beribadah kepada Allah Swt. dengan ikhlas 

Jawaban:  

c. Melaksanakan perintah yang telah diterima. 

 

2. Perhatikan kutipan ayat berikut! 

 

وَل  ُس الرَّ َ َو
َّ
وا اَّلل

ُ
ون

ُ
خ
َ
 ت
َ
وا َل

ُ
ن يَن آَم ِذ

َّ
ل ا ا َه يُّ

َ
أ ا   َي

 

Makna kutipan ayat di atas adalah… 

a. Manusia dilarang mengkhianati Allah Swt. dan rasul-Nya. 

b. Manusia diperintahkan beriman kepada Allah Swt. dan 

rasul-Nya. 

c. Manusia harus selalu beribadah kepada Allah Swt. sesuai 

petunjuk rasul-Nya. 

d. Manusia harus meninggalkan perbuatan yang dilarang 

Allah Swt. melalui rasul-Nya. 

Jawaban: 

a. Manusia dilarang mengkhianati Allah Swt. dan rasul-

Nya. 
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3. Sesuai surah al-Mu’minun [23] ayat 8, orang yang senantiasa 

menjaga Amanah… 

a. Akan disukai banyak orang. 

b. Termasuk orang yang beruntung. 

c. Termasuk orang yang diridhai Allah Swt. 

d. Akan dimudahkan menyelesaikan masalah. 

Jawaban:  

b. Termasuk orang yang beruntung. 

 

4. Perhatikan perilaku berikut! 

1) Afina menyampaikan undangan dari wali kelas kepada 

orang tua. 

2) Karim mengembalikan buku yang telah dipinjamkan dari 

perpustakaan. 

3) Anis meminta upah ketika diminta ibu membeli beras di 

toko. 

4) Fajar melaksanakan tugas sebagai ketua kelas dengan 

penuh tanggung jawab. 

Perilaku yang sesuai Dengan pengamalan surah an-Nisa [4] 

ayat 58 ditunjukkan oleh… 

a. Afina dan Fajar 

b. Karim dan Anis 

c. Fajar dan Karim 

d. Afina dan Karim. 

Jawaban:  

a. Afina dan Fajar 
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5. Soma meyakini bahwa kedua mata yang dimiliki merupakan 

karunia dan amanah dari Allah Swt. Oleh karena itu, Soma 

sebaiknya berperilaku amanah terhadap karunia tersebut. 

Soma sebaiknya menggunakan karunia Allah Swt. tersebut 

untuk… 

a. Menatap matahari pada siang hari. 

b. Mentadaburi keindahan pemandangan alam. 

c. Menyaksikan televisi dengan jarak dekat. 

d. Menatap layar ponsel sambal berbaring. 

Jawaban:  

b. Mentadaburi keindahan pemandangan alam. 
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Latihan 7 
 
1. Setiap orang memiliki amanah sesuai kondisi masing-

masing. Contoh pelaksanaan amanah sesuai pernyataan 

tersebut adalah… 

a. Seorang ayah bekerja keras mencari uang dengan segala 

cara. 

b. Seorang kakak mengajari adiknya mengerjakan tugas 

karena terpaksa. 

c. Seorang ibu mendidik dan merawat anak dengan pola 

hidup mewah. 

d. Seorang pelajar wajib menyampaikan uang pembayaran 

buku yang dititipkan orang tua kepada guru. 

Jawaban: 

d. Seorang pelajar wajib menyampaikan uang pembayaran 

buku yang dititipkan orang tua kepada guru. 

 

2. Harta merupakan karunia dan amanah dari Allah Swt. Oleh 

karena itu, setiap muslim harus menggunakannya untuk… 

a. Meringankan beban ekonomi kerabat dekat yang 

kesusahan 

b. Mentraktir makan siang teman-teman kelas usai 

kegiatan pembelajaran. 

c. Membantu pembangunan masjid agar disegani orang 

lain. 

d. Membantu anak yatim dan fakir miskin saat dilihat 

banyak orang. 

Jawaban: 
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a. Meringankan beban ekonomi kerabat dekat yang 

kesusahan 

 

3. Perilaku amanah seorang pelajar dapat ditunjukkan 

dengan… 

a. Merawat buku perpustakaan. 

b. Menyampaikan alasan keterlambatan. 

c. Melaksanakan sholat dhuha dengan ikhlas. 

d. Menjawab soal sesuai dengan kemampuan sendiri. 

Jawaban: 

d. Menjawab soal sesuai dengan kemampuan sendiri. 

 

4. Contoh perilaku amanah terhadap lidah yang telah 

dikaruniai Allah Swt. adalah… 

a. Bertanya saat guru menerangkan di kelas. 

b. Membicarakan kelemahan orang lain. 

c. Berdiskusi saat mengerjakan ujian. 

d. Menasihati teman dengan bijak. 

Jawaban:  

d. Menasihati teman dengan bijak. 

 

5. Seseorang yang terbiasa berperilaku amanah akan… 

a. Diawasi malaikat. 

b. Dipercaya orang lain. 

c. Mendapat kekayaan. 

d. Mendapat pujian orang lain. 

Jawaban:  

b. Dipercaya orang lain 
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Latihan 8 
 

1. Amar ditunjuk teman-teman menjadi ketua kelas. Jelaskan 

perilaku amanah yang dapat dilakukan Amar sesuai 

pernyataan tersebut! 

Jawaban: 

Perilaku Amanah yang dapat dilakukan Amar sesuai 

pernyataan tersebut adalah melaksanakan tugas sebagai 

ketua kelas dengan baik, benar dan bertanggung-jawab 

(amanah). 

 

2. Menerapkan perilaku amanah dapat mendekatkan diri 

kepada Allah Swt. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan! 

Jawaban: 

Benar! Karena salah satu hikmah ketika menerapkan perilaku 

amanah adalah bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

 

3. Perhatikan cerita berikut! 

Sore ini Rama diminta ibu membersihkan halaman. Ibu 

pergi ke warung hendak membeli gula. Tiba-tiba Rama 

dihampiri teman-teman. Rama diajak belajar kelompok di 

rumah teman. 

Bagaimana sebaiknya perilaku Rama sesuai situasi tersebut? 

Jelaskan! 

Jawaban: 
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Sebaiknya perilaku Rama sesuai situasi tersebut adalah tetap 

menyelesaikan membersihkan halaman untuk menjaga 

amanah yang ibu berikan, setelah selesai dan ibu sudah 

kembali ke rumah baru minta ijin untuk belajar bersama 

dengan teman-teman. 

 

4. Cermati kutipan ayat berikut! 

ِلَها
ْ
ه
َ
ََٰٰٓ أ
َ

ِت ِإَل َٰ 
َ
ن َم َٰ
َ ْ
 ٱْل
۟
وا
ُّ
د
َ
ؤ
ُ
ن ت

َ
ْم أ
ُ
ُمُرك

ْ
َ َيأ

َّ
 ٱَّلل

َّ
  ِإن

Jelaskan perintah Allah Swt. dalam kutipan ayat tersebut! 

Jawaban: 

Perintah Allah Swt. dalam kutipan ayat tersebut adalah agar 

kita semua menunaikan amanah kepada yang berhak me-

nerima.  

 

5. Sebutkan satu contoh perilaku amanah Nabi Muhammad saw 

yang dapat kita teladani! 

Jawaban: 

Satu contoh perilaku amanah Nabi Muhammad saw Yang 

dapat kita teladani adalah: Jujur dan amanah ketika 

Radulullah saw. berdagang. 
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Latihan 9 
 
1. Jelaskan makna istiqamah! 

Jawaban: 

Makna istiqamah adalah: 

a. Sikap kukuh pada pendirian dan konsisten dalam 

Tindakan. 

b. Sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela 

dan mempertahankan keimanan dan keislaman walau-

pun menghadapi berbagai tantangan dan godaan (makna 

luas). 

c. Menurut para ulama: 

1) Abukakar: Istiqamah adalah tidak menyekutukan 

Allah Swt. terhadap sesuatu apa pun.  

2) Umar bin Khattab: istiqamah adalah lurus atau 

konsisten dalam melaksanakan perintah dan 

menjauhi larangan Allah Swt. 

3) Usman bin Affan: istiqamah adalah mengikhlaskan 

amal hanya untuk Allah Swt. 

4) Hasan Al-Bashri: Istiqamah adalah melaksanakan 

perintah Allah Swt. dengan beramal untuk menaati-

Nya dan menjauhi perbuatan maksiat kepada-Nya 

5) Ibnu Qayyim al-Jauziah: istiqamah adalah dalam 

bentuk tauhidullah (mengesakan Allah Swt.), orang 

yang beristiqamah dalam bertauhid dapat istiqamah 

dalam segala hal di jalan yang lurus dan akan mudah 

istiqamah segala aktivitas dan keadaan. 

 

2. Sebutkan dalil perilaku istiqamah! 
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Jawaban: 

Dalil perilaku istiqamah adalah: 

a. Dali Al-Quran Q.S. al-Ahqaf [46]: 13 

ْم 
ُ
ه  

َ
َوَل ْيِهْم 

َ
َعل ْوٌف 

َ
خ  

َ
ل
َ
ف  
۟
ُموا َٰ 

َ
ق
َ
ٱْست مَّ 

ُ
ث  ُ

َّ
ٱَّلل ا 

َ
ن َربُّ  

۟
وا
ُ
ال
َ
ق ِذيَن 

َّ
ٱل  

َّ
ِإن

 
َ
ون

ُ
  َيْحَزن

Artinya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan 

kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah maka 

tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka 

tiada (pula) berduka cita”. 

 

b. Dalil Hadits perilaku istiqamah: 

 

َحبُّ  
َ
عن عائشة قالت قال رسول هللا صَل هللا عليه وسلم أ

ْعَماٍل َما 
ً
ْوا ِمَن اْل

ُ
ف
َ
ل
ْ
ك
َ
اَل ا

َ
لَّ َو ق

َ
 ق
ْ
َوُمَها َوِإن

ْ
د
َ
 أ
َ

َعاَل
َ
ِ ت
َّ
 اَّلل

َ
ْعَماِل ِإَل

َ
اْل

 )رواه البخاري(
َ
ْون

ُ
ِطْيق

ُ
 ت

Artinya: 

“Dari Aisyah ra. Berkata: Nabi pernah ditanya : Manakah 

amal yang paling dicintai Allah Swt? Beliau bersabda: “yang 

dilakukan secara terus menerus meskipun sedikit.” Dan 

beliau bersabda lagi, “Lakukanlah amal-amal itu, sekedar 

kalian sanggup melakukannya.” (H. R. Bukhari)  

 

3. Bagaimana penerapan perilaku istiqamah dalam 

keseharian? 

Jawaban: 

Penerapan perilaku istiqamah dalam keseharian adalah: 

dengan membiasakan diri melakukan amal sholeh secara 

terus menerus meskipun kecil atau sedikit jumlahnya. 
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Penerapan perilaku istiqamah ada tiga tahapan, yaitu: 

istiqamah dengan hati, lisan dan perbuatan. 

a. Istiqamah dengan hati.  

Berarti senantiasa teguh dalam mempertahankan 

kesucian iman dengan cara menjaga kesucian hati dari 

perbuatan syirik, menjauhi perilaku tercela, dan 

memenuhi hati dengan sifat terpuji. Dengan kata lain, 

istiqamah hati bermaksud mempunyai keyakinan yang 

kukuh terhadap kebenaran. 

b. Istiqamah dengan lisan. 

Berarti memelihara lisan atau berkata benar dan jujur. 

Istiqamah lisan terdapat pada orang beriman dan hanya 

takut kpada Allah Swt. Allah Swt. berfirman yang artinya: 

Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman 

dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia 

dan di akhirat, dan Allah Swt. menyesatkan orang-orang 

yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki ( Q.S. 

Ibrahim (14) ayat 27). 

c. Istiqamah dengan perbuatan. 

Tekun bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan 

yang diridhai Allah Swt. dengan kata lain, istiqamah 

perbuatan merupakan sikap dalam melakukan suatu 

pekerjaan, perjuangan menegakkan kebenaran tanpa 

rasa kecewa, dan lemah semangat atau putus asa. 

 

4. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan 

perilaku istiqamah? 

Jawaban: 
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Cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku 

istiqamah adalah: 

a. Menjaga akidah dan memegang teguh prinsip 

syahadatain. 

b. Membaca al-Qur’an dan menghayati serta merenungkan 

maknanya. 

c. Bermuamalah dan berkumpul dengan orang-orang 

sholeh. 

d. Membiasakan diri melakukan amal sholeh secara terus 

menerus meskipun kecil atau sedikit jumlahnya. 

e. Berdo’a kepada Allah Swt. agar senantiasa diberi 

kekuatan tetap istiqamah di jalan-Nya hingga akhir 

hayat. 

f. Beristiqamah dalam menuntut ilmu. 

g. Berusaha mengikhlaskan niat beribadah hanya untuk 

Allah Swt. 

h. Berpegang teguh pada ajaran allah Swt. untuk 

merealisasikan perilaku istiqamah. 

i. Mendatangi temat-tempat yang mulia seperti masjid, 

majelis taklim, dan majlis zikir. 

j. Beristiqamah dengan kesabaran. 

 

5. Jelaskan hikmah perilaku istiqamah! 

Jawaban: 

Hikmah perilaku istiqamah: 

a. Dijauhkan Allah Swt. dari rasa takut dan sedih sehingga 

dapat mengtasi segala permasalahan yang 

menimpanya. 

b. Mendapat kesuksesan hidup dunia dan akhirat 
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c. Dilindungi oleh Allah Swt. 

d. Mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Swt. 

dan kehidupan akan nyaman serta damai 

 

  
۟
وا
ُ
ْحَزن

َ
 ت
َ
 وَ َل

۟
وا
ُ
اف
َ
خ
َ
 ت
َّ
َل
َ
 أ
ُ
ة
َ
ِئك
ََٰٰٓ 
َ
َمل
ْ
ْيِهُم ٱل

َ
ل
َ
ُل ع

نَّ َ بن
َ
ت
َ
 ت
۟
ُموا َٰ 

َ
ق
َ
مَّ ٱْست

ُ
ُ ث
َّ

ا ٱَّلل
َ
ن  َربُّ

۟
وا
ُ
ال
َ
ِذيَن ق

َّ
 ٱل
َّ
ِإن

 
َ
ون

ُ
وَعد

ُ
ْم ت

ُ
نت
ُ
ْنِ ك

َّ
ِة ٱل

َّ
َجن

ْ
 ِبٱل
۟
وا ُ ْبِسِ

َ
 َوأ

 

Artinya: 

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan 

kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan 

pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada 

mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan 

janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka 

dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". 

(Fushilat [41] ayat 31) 

ِِهَٰٓ 
َ
ت
ْ
ش
َ
ْم ِفيَها َما ت

ُ
ك
َ
ِ ٱْلَءاِخَرِة ۖ َول

َيا َوفن
ْ
ن
ُّ
ِة ٱلد َحَيوَٰ

ْ
ِ ٱل

ْم فن
ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
ْوِلَيا

َ
ْحُن أ

َ
ن

ُعون
َّ
د
َ
ْم ِفيَها َما ت

ُ
ك
َ
ْم َول

ُ
ُسك

ُ
نف
َ
 أ

Artinya: 

“Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia 

dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang 

kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa 

yang kamu minta.” (Fushilat [41] ayat 32) 

 

e. Akan mendapatkan kesempatan masuk surga. 

 
َ
ون

ُ
وا َيْعَمل

ُ
ان
َ
اِلِديَن ِفيَها َجَزاًء ِبَما ك

َ
ِة خ

َّ
َجن

ْ
ْصَحاُب ال

َ
 أ
َ
ِئك َٰ 

َ
 أول
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Artinya:  

“Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal 

di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah 

mereka kerjakan.” (al-Ahqaf [46] ayat 14) 

 

f. Jaminan mendapatkan kebahagian tidak hanya 

berlaku bagi orang yang berperilaku istiqamah. 

Keturunan orang yang beristiqamah mendapatkan 

berkah dari keistiqamahan orang tuanya. 

g. Akan dilapangkan rezeki oleh Allah Swt. Q.S. Al-Jinn 

[72] ayat 16 

ا
ً
ق
َ
د
َ
ْم َماًء غ

ُ
اه
َ
ْين
َ
ْسق

َ َ
ِة ْل

َ
ِريق

َّ
 الط

َ
اُموا َعَل

َ
ق
َ
ِو اْست

َ
 ل
ْ
ن
َ
 َوأ

Artinya:  

Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di 

atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan 

memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki 

yang banyak). 
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Latihan 10 
 
1. Perilaku istiqamah dalam keseharian dapat ditunjukkan 

dengan… 

a. Berkata jujur kepada orang lain meskipun berat. 

b. Belajar dengan tekun agar memperoleh uang saku lebih 

banyak. 

c. Menginfaqkan Sebagian harta pada waktu lapang atau 

sempit. 

d. Mengerjakan sholat tahajud jika sedang memiliki 

permasalahan 

Jawaban: 

c. Menginfaqkan sebagian harta pada waktu lapang atau 

sempit. 

 

2. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Orang yang bertaqwa akan senantiasa merasa diawasi 

Allah Swt. 

2) Setiap muslim wajib berkata baik dan menjauhi dusta. 

3) Keistiqamahan akan menjauhkan seseorang dari rasa 

takut. 

4) Orang yang istiqamah akan terhindar dari rasa sedih di 

dunia. 

Makna surah al-Ahqaf [46] ayat 13 ditunjukkan oleh angka… 

a. 1) dan 2) 

b. 1) dan 3) 

c. 2) dan 4) 
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d. 3) dan 4) 

 

Jawaban: 

d. 3) dan 4) 

 

3. Perilaku istiqamah degan hati dapat dilakukan dengan… 

a. Berusaha menjauhkan akidah dari keyakinan yang 

berbau kesyirikan. 

b. Selalu berzikir dan berdo’a setiap selesai mengerjakan 

sholat. 

c. Menginfakkan Sebagian uang saku pemberian orang tua. 

d. Berkumpul dan bergaul dengan orang-orang sholeh. 

Jawaban: 

a. Berusaha menjauhkan akidah dari keyakinan yang berbau 

kesyirikan. 

 

4. Perhatikan perilaku berikut! 

1) Berkata jujur kepada siapa pun dan di mana pun. 

2) Selalu membaca lafal istighfar setelah beribadah. 

3) Mengucapkan salam kepada sebagian teman yang dekat. 

4) Membaca Al-Qur’an jika mendapat cobaan dan masalah. 

Perilaku istiqamah dengan lisan dapat ditunjukkan oleh 

angka… 

a. 1) dan 2) 

b. 1) dan 3) 

c. 2) dan 4) 

d. 3) dan 4) 

Jawaban: a. 1) dan 2) 

  



Mila Hasanah 

98 | Sukses PAT PABP 
 

5. Contoh perilaku istiqamah dalam perbuatan adalah… 

a. Menjauhi kepercayaan daerah yang menyimpang dari 

syariat. 

b. Menyampaikan ajaran Islam yang dipahami. 

c. Berbagi makan kepada tetangga yatim setiap pagi. 

d. Membaca do’a al-ma’surat setiap pagi dan sore. 

Jawaban: 

d. Berbagi makan kepada tetangga yatim setiap pagi. 
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Latihan 11 
 
1. Kamil memahami hikmah orang yang berusaha istiqamah 

sesuai surah al-Ahqaf [46] ayat 14. Kamil meyakini bahwa 

orang yang beristiqamah akan… 

a. Dimudahkan Allah Swt. melewati hisab. 

b. Dimudahkan dalam segala urusan. 

c. Dilancarkan dalam mencari rezeki 

d. Dikekalkan Allah Swt. di surga. 

Jawaban:  

d. Dikekalkan Allah Swt. di surga. 

 

2. Perhatikan kutipan ayat berikut! 

ِ ٱْلَءاِخَرِة ۖ
َيا َوفن

ْ
ن
ُّ
ِة ٱلد َحَيوَٰ

ْ
ِ ٱل

ْم فن
ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
ْوِلَيا

َ
ْحُن أ

َ
 ن

Ayat pada soal menjelaskan bahwa… 

a. Allah Swt. memberi perlindungan kepada muslim yang 

istiqamah dalam kebaikan. 

b. Manusia diperintahkan istiqamah dalam melaksanakan 

perintah Allah Swt. 

c. Allah Swt. menghilangkan kesedihan dari hati manusia 

yang istiqamah. 

d. Manusia harus istiqamah dalam meninggalkan larangan 

Allah Swt. 

Jawaban: 

a. Allah Swt. memberi perlindungan kepada muslim yang 

istiqamah dalam kebaikan 

 

3. Rizki sedang bermain di rumah Nathan. Nathan seorang non 

muslim. Suatu ketika Nathan memperlihatkan ramalan 
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bintang kepada Rizki. Nathan meminta Rizki mempercayai 

ramalan bintang tersebut. Sebagai muslim yang istiqamah 

Rizki sebaiknya… 

a. Menghindari Nathan dan segera pulang. 

b. Menolak permintaan Nathan dengan bijak. 

c. Menasihati Nathan dengan tegas dan benar. 

d. Meminta Nathan menjauhkan ramalan tersebut. 

Jawaban:  

b. Menolak permintaan Nathan dengan bijak. 

 

4. Perhatikan amalan berikut! 

1) Nafis membaca tiga ayat Al-Qur’an usai melakukan 

sholat Maghrib. 

2) Raka melakukan sholat tahajud sepanjang bulan 

Ramadhan saja. 

3) Farid setiap malam melakukan sholat tahajud secara 

teratur. 

4) Ani berinfaq banyak hanya saat memiliki harta berlebih. 

 

Amalan yang lebih disukai Allah Swt. ditunjukkan oleh… 

a. Raka dan Ani 

b. Farid dan Ani 

c. Nafis dan Farid 

d. Nafis dan Raka 

Jawaban:  

c. Nafis dan Farid 

 

5. Allah Swt. menjanjikan balasan bagi orang-orang teguh dan 

sabar berjuang di jalan kebenaran. Balasan tersebut 
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dijelaskan dalam Q.S. Fushilat [41] ayat 30. Balasan tersebut 

adalah…  

a. Kedudukan yang mulia 

b. Rezeki yang berlimpah 

c. Kebahagiaan abadi 

d. Surga yang dijanjikan 

Jawaban:  

d. Surga yang dijanjikan 
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Latihan 12 
 
Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Jelaskan pengertian istiqamah menurut Umar bin Khattab! 

Jawaban: 

Pengertian istiqamah menurut Umar bin Khattab adalah: 

lurus atau konsisten dalam melaksanakan perintah dan 

menjauhi larangan Allah Swt. 

 

2. Haidar berusaha beristiqamah dalam menjauhi 

kemaksiatan. Jelaskan upaya Haidar sesuai pernyataan 

tersebut! 

Jawaban: 

Upaya Haidar sesuai pernyataan tersebut: merupakan 

Istiqamah dengan perbuatan, karena Haidar tekun bekerja 

atau berusaha untuk mencapai tujuan yang diridhai Allah 

Swt. berupa menjauhi kemaksiatan. Dengan kata lain, 

istiqamah perbuatan merupakam sikap dalam melakukan 

suatu pekerjaan, perjuangan menegakkan kebenaran tanpa 

rasa kecewa, dan lemah semangat atau putus asa. 

 

3. Sebutkan tiga contoh perilaku istiqamah dengan lisan! 

Jawaban: 

Tiga contoh perilaku istiqamah dengan lisan yaitu: 

a. Berkata jujur kepada siapa pun dan di mana pun  

b. Selalu membaca lafal istighfar setelah beribadah. 
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c. Selalu berkata yang benar dan baik dalam kondisi apa 

pun 

 

4. Mengapa manusia yang berperilaku istiqamah memiliki 

kedudukan mulia di sisi Allah Swt? 

Jawaban: 

Manusia yang berperilaku istiqamah memiliki kedudukan 

mulia di sisi Allah Swt. karena ini adalah salah hikmah 

berperilaku istqamah sesuai dengan firman Allah Swt yang 

berbunyi  

 

 
َّ
َل
َ
 أ
ُ
ة
َ
ِئك
ََٰٰٓ 
َ
َمل
ْ
ْيِهُم ٱل

َ
ُل َعل نَّ

َ بن
َ
ت
َ
 ت
۟
ُموا َٰ 

َ
ق
َ
مَّ ٱْست

ُ
ُ ث
َّ
ا ٱَّلل

َ
ن  َربُّ

۟
وا
ُ
ال
َ
ِذيَن ق

َّ
 ٱل
َّ
ِإن

ون 
ُ
وَعد

ُ
ْم ت

ُ
نت
ُ
ْنِ ك

َّ
ِة ٱل

َّ
َجن

ْ
 ِبٱل
۟
وا ُ ْبِسِ

َ
 َوأ
۟
وا
ُ
ْحَزن

َ
 ت
َ
 َوَل

۟
وا
ُ
اف
َ
خ
َ
 ت

 

Artinya: 

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan 

kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian 

mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka 

dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah 

merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan surga 

yang telah dijanjikan Allah kepadamu". (Fushilat [41] 

ayat 31) 

 

ِِهَٰٓ 
َ
ت
ْ
ش
َ
ْم ِفيَها َما ت

ُ
ك
َ
ِ ٱْلَءاِخَرِة ۖ َول

َيا َوفن
ْ
ن
ُّ
ِة ٱلد َحَيوَٰ

ْ
ِ ٱل

ْم فن
ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
ْوِلَيا

َ
ْحُن أ

َ
ن

ُعون
َّ
د
َ
ْم ِفيَها َما ت

ُ
ك
َ
ْم َول

ُ
ُسك

ُ
نف
َ
 أ
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Artinya: 

Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia 

dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang 

kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa 

yang kamu minta. (Fushilat [41] ayat 32) 

 

5. Faruq menyampaikan nasihat kebaikan kepada teman-

teman di kelas. Akan tetapi, Faruq justru dicaci dan 

dicemooh. Apa yang sebaiknya dilakukan Faruq sebagai 

muslim yang istiqamah? 

Jawaban: 

Yang sebaiknya dilakukan Faruq sebagai muslim yang 

istiqamah adalah tetap istiqamah menyampaikan nasihat 

kebaikan kepada teman-teman di kelas dengan sopan, tapi 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi.  
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Latihan 13 
 
1. Ibu meminta Farah membeli 3 kg beras di pasar. Ibu 

memberi Farah uang Rp 40.000,00. Harga beras di pasar naik 

dari Rp 9.000,00 per kg menjadi Rp 10.000,00 per kg. 

Sesampainya di rumah, Faras memberi tahu ibu bahwa 

harga beras naik dan uang yang diberikan sisa Rp 10.000,00. 

Farah menunjukkan perilaku… 

a. jujur 

b. disiplin 

c. istiqamah 

d. percaya diri 

Jawaban: a. jujur 

  

2. Perhatikan ilustrasi berikut! 

Adib melaksanakan piket kebersihan kelas. Adib 

membersihkan kelas pagi-pagi bersama teman 

sekelompok. Adib membersihkan meja guru. Secara tidak 

sengaja Adib menjatuhkan vas bunga dari meja guru. Vas 

bunga tersebut pecah. 

Tindakan pertama kali yang sebaiknya dilakukan Adib 

sebagai pelajar yang jujur adalah… 

a. Meminta uang orang tua untuk mengganti vas bunga 

yang pecah. 

b. Meminta teman menceritakan kejadian yang sebenarnya. 

c. Meminta maaf kepada guru atas ketidaksengajaannya. 

d. Mengganti vas bunga yang pecah dengan vas bunga yang 

baru. 
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Jawaban:  

c. Meminta maaf kepada guru atas ketidaksengajaannya. 

 

3. Perhatikan kutipan hadits berikut! 

 
َ
ك
َ
َمن
َ
ت
ْ
 َمْن ائ

َ
 ِإَل

َ
ة
َ
َمان
َ ْ
 اْل

ِّ
 أد

Pesan dalam kutipan hadits tersebut adalah… 

a. Selalu berusaha menjauhi segala yang dilarang Allah Swt. 

b. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah 

Swt. 

c. Menjalankan amanah yang telah diterima dengan baik. 

d. Berkata dan berperilaku sesuai kejadian sebenarnya. 

Jawaban: 

c. menjalankan amanah yang telah diterima dengan baik. 

 

4. Perilaku jujur dengan hati ditunjukkan dengan … 

a. Menolak membantu teman saat mengerjakan soal ujian. 

b. Menceritakan kisah sesuai kejadian yang dialami. 

c. Meyakini kebenaran syariat yang disampaikan Nabi 

Muhammad saw 

d. Membaca Al-Qur’an setiap selesai melaksanakan sholat 

fardhu. 

 

Jawaban: 

c. meyakini kebenaran syariat yang disampaikan Nabi  

 Muhammad saw 

 

5. Perhatikan ayat berikut 

ُمون
َ
ْعل
َ
ْم ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
َحقَّ َوأ

ْ
ُموا ال

ُ
ت
ْ
ك
َ
َباِطِل َوت

ْ
َحقَّ ِبال

ْ
ِبُسوا ال

ْ
ل
َ
 ت
َ
 َوَل
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Contoh perilaku yang dilarang sesuai kutipan ayat tersebut 

adalah… 

a. Berperilaku dan berkata tidak sopan kepada kedua orang 

tua. 

b. Meninggalkan amanah yang dipercayakan oleh orang 

lain. 

c. Mengingkari janji yang telah disepakati dengan teman. 

d. Menyembunyikan kebenaran dalam ajaran Islam. 

 

Jawaban:  

d. Menyembunyikan kebenaran dalam ajaran Islam. 
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Latihan 14 
 
1. Umat Islam dilarang berperilaku dusta. Dusta termasuk ciri 

orang… 

a. Kafir 

b. Munafik 

c. Musyrik 

d. Zalim 

Jawaban: b. Munafik 

 

2. Salah satu hikmah menerapkan perilaku amanah adalah… 

a. Akan memperoleh kedudukan yang tinggi. 

b. Mendapat kepercayaan dari orang lain. 

c. Dikaruniai Allah Swt. harta berlimpah. 

d. Mendapat pujian dari orang lain. 

 

Jawaban: 

b. Mendapat kepercayaan dari orang lain. 

 

3. Perhatikan perilaku berikut! 

1) Menyampaikan surat izin teman yang sedang sakit 

kepada wali kelas. 

2) Menginfakkan Sebagian uang saku ke kotak infak pada 

hari Jum’at. 

3) Melaksanakan sholat fardhu di masjid setiap hari dengan 

ikhlas. 

4) Menyampaikan pesan dari wali kelas kepada orang tua. 

 

Perilaku amanah ditunjukan oleh angka… 
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a. 1) dan 2) 

b. 1) dan 4) 

c. 2) dan 3) 

d. 3) dan 4) 

 

Jawaban: b. 1) dan 4) 

 

4. Hanan memiliki seorang adik. Salah satu perilaku amanah 

yang perlu diterapkan Hanan sesuai kondisi tersebut 

adalah… 

a. Meminta adik mencucikan piring usai makan siang. 

b. Meminta adik membantu kedua orang tua di rumah. 

c. Meminta adik mengambilkan air minum usai pulang 

sekolah. 

d. Menjaga adik dari perilaku yang tidak baik dalam 

pergaulan. 

 

Jawaban: 

d. Menjaga adik dari perilaku yang tidak baik dalam pergaulan. 

 

5. Perhatikan ilustrasi berikut! 

Zakiya sedang menyetrika baju ayah. Zakiya kemudian 

pergi ke kamar mandi. Secara tidak sengaja Zakiya 

meletakkan setrika di atas baju. Setelah Kembali dari kamar 

mandi, Zakiya melihat baju tersebut telah hangus. 

 

Sebagai anak yang jujur sebaiknya Zakiya… 

a. Mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada ayah. 

b. Meminta uang untuk membeli baju ayah yang baru. 
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c. Segera membuang baju tersebut dan tidak mengatakannya 

kepada ayah. 

d. Tetap menyetrika baju tersebut dengan rapi 

 

Jawaban: 

a. Mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada ayah. 
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Latihan 15 
 
1. Perhatikan perilaku berikut! 

1) Amar menjaga tas milik Andi yang dititipkan kepadanya. 

2) Anas menggunakan tangan untuk menulis materi pelajaran. 

3) Sandi menyampuli buku teman yang dipinjamkan kepadanya. 

4) Rahmad menitipkan surat izin kepada adik agar 

disampaikan kepada guru. 

Perilaku Amanah kepada orang lain, ditunjukkan oleh… 

Jawaban: a. Anas dan Amar 

 

2. Kedua tangan merupakan amanah dari Allah Swt. Setiap 

muslim wajib menggunakannya dengan baik, seperti… 

a. Mencuci seragam karena terpaksa. 

b. Membantu ayah agar mendapat uang saku. 

c. Menolong teman yang terjatuh di jalan. 

d. Mendorong mobil tetangga agar dipuji. 

Jawaban: c. Menolong teman yang terjatuh di jalan. 

 

3. Perhatikan ayat berikut! 

ُعو ِتِهْم َوَعْهِدِهْم َرَٰ َٰ 
َ
ن َم َٰ
َ
ْم ِْل

ُ
ِذيَن ه

َّ
 َوٱل

Pesan dalam kutipan ayat tersebut adalah… 

a. Anjuran beramal secara berkelanjutan. 

b. Perintah menjalankan amanah dengan baik. 

c. Larangan membalas khianat dengan khianat. 

d. Perintah taat kepada Allah Swt. dan rasul-Nya. 

Jawaban: b. Perintah menjalankan amanah dengan baik. 
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4. Perilaku istiqamah dalam kehidupan bermasyarakat dapat 

ditunjukkan dengan… 

a. Mengeluarkan sedekah setiap bulan. 

b. Menolong orang lain jika diberi upah. 

c. Membersihkan jalan raya setiap hari. 

d. Hanya menolong tetangga yang disenangi. 

Jawaban: a. Mengeluarkan sedekah setiap bulan. 

 

5. Seorang muslim yang memiliki perilaku istiqamah tidak 

mudah berputus asa karena… 

a. Ia mendapat bantuan dari setiap orang yang mengenalnya. 

b. Ia selalu percaya bahwa Allah Swt. akan memberi 

pertolongan. 

c. Usaha yang dilakukan pasti berhasil sesuai dengan 

keinginannya. 

d. Segala sesuatu yang ada dalam hidupnya berjalan sesuai 

keinginan. 

 

Jawaban: 

b. Ia selalu percaya bahawa Allah Swt. akan memberikan 

pertolongan. 
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Latihan 16 
 
1. Perhatikan perilaku berikut! 

1) Azmi belajar setiap selesai mengerjakan sholat Isa. 

2) Eka berusaha membantu ibu memasak sebelum sarapan. 

3) Wahyu tetap membaca buku meskipun guru berhalangan 

hadir. 

4) Zidan mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan. 

Perilaku istiqamah yang dapat dilakukan peserta didik 

ditunjukkan oleh… 

a. Azmi dan Eka 

b. Azmi dan Wahyu 

c. Eka dan Wahyu 

d. Zidan dan Azmi 

Jawaban: b. Azmi dan Eka 

  

2. Perilaku istiqamah dengan lisan yang dapat ditunjukkan 

seorang pelajar adalah… 

a. Membantu setiap teman yang membutuhkan 

pertolongan. 

b. Rutin dan ikhlas melaksanakan puasa hari Senin dan 

Kamis. 

c. Selalu menyampaikan pesan dari guru kepada orang tua 

dengan jujur. 

d. Menggunakan waktu luang untuk mempelajari materi 

pelajaran. 

Jawaban: 

c. Selalu menyampaikan pesan dari guru kepada orang tua 

dengan jujur. 
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3. Perhatikan pernyataan berikut! 

Perilaku istiqamah berarti mengikhlaskan amal hanya untuk 

Allah Swt. Pengertian istiqamah pada pernyataan tersebut 

dijelaskan oleh sahabat Nabi Muhammad saw. yang bernama 

… 

a. Abu Bakar r.a. 

b. Ali bin Abi Thalib r.a. 

c. Usman bin Affan r.a. 

d. Umar bin Khattab r. a. 

Jawaban: c. Utsman bin Affan r.a. 

 

4. Perilaku istiqamah dalam kehidupan bermasyarakat dapat 

ditunjukkan dengan… 

a. Mengeluarkan sedekah setiap bulan. 

b. Menolong orang lain jika diberi upah. 

c. Membersihkan jalan raya setiap hari. 

d. Hanya menolong tetangga yang disenangi. 

 

Jawaban: a. Mengeluarkan sedekah setiap bulan. 

 

5. Contoh perilaku istiqamah dalam melaksanakan ketaatan 

kepada Allah Swt. adalah… 

a. Menolak dengan bijak ajakan teman untuk memetik buah 

milik tetangga. 

b. Berusaha menjauhi perkataan dusta kepada siapa pun 

dan di mana pun. 

c. Berusaha melaksanakan sholat fardhu berjamaah di masjid 

setiap hari. 
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d. Menghindari perkataan gibah dan menjauhi fitnah saat 

berbincang-bincang. 

Jawaban: 

c. Berusaha melaksanakan sholat fardhu berjemaah di 

masjid setiap hari. 

 

 

Latihan 17 
 
 
Istilah dengan jawaban yang benar! 

1. Seseorang yang jujur selalu berkata sesuai… 

Jawaban: fakta/kenyataan 

 

2. Orang yang amanah akan ikhlas dan … dalam menjalankan 

tugasnya. 

Jawaban: amanah/dapat dipercaya 

 

3. Menjaga amanah dapat dilakukan dengan … nikmat pemberian 

Allah Swt. 

Jawaban: mensyukuri 

 

4. Makna perilaku istiqamah secara harfiah adalah … pada 

pendirian. 

Jawaban: sikap kukuh/teguh 

  

5. Istiqamah dalam lisan dilakukan dengan selalu berkata… 

Jawaban: jujur dan benar 
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Latihan 18 
 
Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Hafidz hendak berperilaku jujur dalam beribadah. Jelaskan 

Tindakan yang dapat dilakukan Hafidz sesuai pernyataan 

tersebut! 

Jawaban: 

Tindakan yang dapat dilakukan Hafidz sesuai pernyataan 

tersebut adalah: Ikhlas hanya mengharap ridho Allah Swt. 

dalam melaksanakan ibadah. 

 

2. Tuliskan manfaat yang akan dirasakan seseorang yang 

menerapkan perilaku amanah di sekolah! 

Jawaban: 

Manfaat yang akan dirasakan seseorang yang menerapkan 

perilaku amanah di sekolah adalah:  

a. Di percaya teman dan guru 

b. Memperoleh simpati orang lain. 

c. Memperoleh kesuksesan hidup. 

d. Melaksanakan perintah Allah Swt. dan rasul-Nya. 

e. Diberikan kemudahan oleh Allah Swt. dalam 

menghadapi suatu permasalahan. 

f. Mendekatkan diri kepada Allah Swt 

 

3. Jelaskan makna surah al-Anfal [8] ayat 27! 

Jawaban: 

Makna surah al-Anfal [8] ayat 27: 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah Swt. dan Rasul (Muhammad saw) dan (juga) janganlah 

kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan 

kepadamu, sedang kamu mengetahui.” 

 

4. Perhatikan ilustrasi berikut! 

Hasan hendak pergi k masjid petang ini. Hasan hendak 

melaksanakan sholat Maghrib berjamaah. Akan tetapi, 

tiba-tiba hujan deras. 

Jelaskan Tindakan yang sebaiknya dilakukan Hasan sebagai 

seorang muslim yang berperilaku istiqamah! 

Jawaban: 

Tindakan yang sebaiknya dilakukan Hasan sebagai seorang 

muslim yang berperilaku istiqamah: tetap pergi ke masjid 

dengan membawa payung. 

  

5. Amir tidak sengaja memecahkan kaca jendela tetangga. 

Sebagai muslim yang jujur apa yang harus dilakukan Amir? 

Jawaban: 

Sebagai muslim yang jujur yang harus dilakukan Amir 

adalah: memberi informasi kepada tetangga kejadian yang 

sebenarnya dan meminta maaf serta bersedia bertanggung 

jawab. 
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Latihan 19 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberi 

tanda silang (X) pada huruf A, B, C,  D!  

1. “Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan 

kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, 

sedangkan kamu mengetahuinya.”  

Kutipan ayat tersebut merupakan dasar berperilaku...  

A. jujur  

B. istiqamah  

C. empati  

D.  amanah 

Jawaban: A. jujur 

 

2. Perhatikan pernyataan berikut ini:  

1) Akan dipercaya orang lain.  

2) Mendapatkan banyak teman.  

3) Mendapatkan banyak harta  

4) Akan selalu bersama Allah Swt.  

Yang termasuk hikmah perilaku jujur adalah...  

A. 1), 2), dan 3)  

B. 2), 3), dan 4) 

C. 1), 2), dan 4)  

D. 1), 3), dan 4) 

Jawaban: C. 1), 2), dan 4) 

 

3. Rosyid disuruh ayahnya pergi ke warung untuk membeli beras 

dan minyak goreng. Rosyid diberi uang sebesar Rp20.000,00 
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dan masih ada kembalian Rp2.000,00. Uang kembaliannya itu 

diberikan lagi kepada ayahnya. Perilaku yang ditunjukkan 

oleh Rosyid merupakan contoh...  

A. jujur  

B. boros  

C. empati  

D. istiqamah 

Jawaban: A. jujur 

 

4. Di bawah ini perilaku yang mencerminkan sifat amanah  

 adalah...  

A. teman menitipkan air, ia meminumnya sedikit  

B. meminjam barang, lalu ia mengembalikannya  

C. berkata sejujurnya kepada orang tuanya  

D. menghormati dan menaati orang tua dan guru 

Jawaban:  

B. meminjam barang, lalu ia mengembalikannya 

 

5. Berikut ini hikmah dari sifat amanah, kecuali...  

A. disenangi teman-teman  

B. disanjung teman-teman  

C. dikhianati teman  

D. dipercaya orang lain 

Jawaban:  

D. dipercaya orang lain 
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Latihan 20 
 
1. Ketika ada orang memberi kepercayaan kepada kita, sikap kita 

seharusnya...  

A. menolak karena tidak mampu  

B. menerima meskipun tidak mampu  

C. menerima dan menjalankan sesuai kemampuan  

D. menghargai kepada yang memberi tugas  

Jawaban:  

C. menerima dan menjalankan sesuai kemampuan 

 

2. Orang yang memiliki sikap istiqamah akan melakukan 

perilaku...  

A. sabar dan rendah hati  

B. tekun dan ulet  

C. selalu memaafkan  

D. tidak sombong 

Jawaban:  

B. tekun dan ulet 

 

3. Hikmah memiliki sifat istiqamah adalah...  

A. akan dipercaya oleh orang lain  

B. tercapai apa yang diinginkan  

C. menambah persaudaraan  

D. menjadi orang yang pandai 

Jawaban:  

B. tercapai apa yang diinginkan 

 

4. Berikut ini yang tidak termasuk perilaku istiqamah adalah...  
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A. selalu taat kepada Allah Swt.  

B. selalu melaksanakan Salat tepat waktunya  

C. belajar dengan sungguh-sungguh  

D. selalu menaati peraturan yang ada di sekolah 

Jawaban:  

C. belajar dengan sungguh-sungguh 

5. Menjaga tubuh agar selalu sehat dan terus bersyukur kepada 

Allah Swt. adalah jenis amanah kepada...  

A. Allah Swt.  

B. manusia  

C. diri sendiri  

D. binatang 

     Jawaban: C. diri sendiri 
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Latihan 21 
 
Jawablah soal-soal berikut ini dengan benar dan tepat!  

 

1. Jelaskan pengertian jujur! 

Jawaban: 

Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan 

perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang 

itulah yang sesungguhnya dan apa yang diperbuat itulah yang 

sebenarnya. 

 

2. Mengapa kita harus memiliki sifat jujur? 

Jawaban: 

Karena jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai 

makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, 

baik, dan seimbang. Agar tidak ada yang dirugikan, dizalimi 

dan dicurangi, kita harus jujur. Jadi, untuk kehidupan yang 

lebih baik kuncinya adalah kejujuran. 

 

3. Sebutkan ciri-ciri orang jujur! 

Jawaban: 

- Berkata sesuai dengan kenyataan 

- Berkata dengan sesuai dengan isi hati 

- Tidak melakukan kecurangan 

- Melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas 

- Selalu di percaya oleh orang lain 

 

4. Sebutkan manfaat dari perilaku jujur! 

Jawaban: 
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Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur diantaranya adalah:  

- mendapatkan kepercayaan dari orang lain,  

- mendapatkan banyak teman, dan  

- mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki 

kesalahan terhadap orang lain 

 

5. Jelaskan pengertian amanah! 

Jawaban: 

Amanah artinya terpercaya (dapat dipercaya). Amanah juga 

berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada 

orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap 

orang adalah hak-hak Allah Swt., seperti Salat, zakat, puasa, 

berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya 
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Latihan 22 
 

1. Kepada siapakah kita harus amanah?  

Jawaban: 

a. Amanah terhadap Allah Swt. Amanah ini berupa ketaatan 

akan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya 

b. Amanah terhadap sesama manusia.  Amanah ini me liputi 

hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi 

pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya 

kepada yang berhak 

c. Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan 

memelihara dan menggunakan segenap kemampuan untuk 

menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, kemakmuran 

dan kebahagiaan diri 

 

2. Sebutkan manfaat dari perilaku amanah!  

Jawaban: 

Di antara manfaat atau hikmah amanah adalah sebagai 

berikut. 

- Dipercaya orang lain, ini merupakan modal yang sangat 

berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi 

antara sesama manusia. 

- Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan 

maupun lawan. 

- Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Swt 

 

3. Buatlah contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari! 

Jawaban: 
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Amanah dalam kehidupan sehari-hari diantaranya dapat 

diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 

a. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan 

semula 

b. Menjaga rahasia 

c. Tidak menyalahgunakan jabatan 

d. Memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah 

Swt. berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan 

sebagainya 

 

4. Jelaskan pengertian istiqamah! 

Jawaban: 

Istiqamah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen 

dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqamah adalah 

sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan 

mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun 

menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan.  

 

5. Sebutkan hikmah dari perilaku istiqamah!  

Jawaban: 

Di antara hikmah perilaku istiqamah adalah sebagai berikut.  

a. Orang yang istiqamah akan dijauhkan oleh Allah Swt. dari 

rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih 

yang menimpanya, tidak hanyut dibawa kesedihan, dan 

tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan 

datang.  

b. Orang yang istiqamah akan mendapatkan kesuksesan 

dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet.  
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c. Orang yang istiqamah dan selalu sabar serta mendirikan 

Salat dilindungi oleh Allah wt. 

  

 

Latihan 23 
 

1. Kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan 

bertindak untuk membantunya merupakan arti... 

A. Amanah 

B. Jujur 

C. Empati 

D. Istiqamah 

Jawaban: C. Empati 

 

2. Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup tanpa 

bantuan orang lain. Perilaku kita sebaiknya adalah... 

A. Mendengarkan apa kata orang lain 

B. Mengikuti apa yang diinginkan orang lain 

C. Merasakan apa yang dirasakan orang lain 

D. Merendahkan diri kepada orang lain 

 Jawaban:  

C. Merasakan apa yang dirasakan orang lain 

 

3. Sikap empati seorang pelajar dapat diwujudkan dalam 

bentuk... 

A. Berbagi contekan saat ulangan 

B. Berbagi makanan saat makan bersama 

C. Meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki 

D. Membiarkan teman merasa kesusahan 
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Jawaban:  

C. Meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki 

 

4. Saat menghadapi musibah, ia selalu mengeluh, tetapi saat 

bahagia ia enggan berbagi. Sifat seperti ini tidak baik karena 

akan menyebabkan... 

A. Disayang teman 

B. Keretakan hubungan 

C. Termotivasi untuk berusaha 

D. Menjadi terhormat 

Jawaban:  

B. Keretakan hubungan 

 

5. Perhatikan pernyataan berikut ini: 

1. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. 

2. Membantu pekerjaanya di rumah. 

3. Membantu kehidupan ekonominya saat dibutuhkan. 

4. Tidak mengikuti nasihat-nasihatnya. 

Yang termasuk perilaku berbuat baik kepada kedua orang tua 

adalah... 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, 3, dan 4 

C. 2, 3, dan 4 

D. 1, 2 dan 4 

Jawaban: A. 1, 2, dan 3 
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Latihan 24: 
 
1. Contoh perilaku menghormati dan menghargai guru dapat 

diwujudkan dengan berbuat baik kepada guru, antara lain... 

A. Belajar dengan sungguh-sungguh 

B. Berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah 

C. Mengucapkan salam bila bertemu 

D. Selalu menceritakan keburukannya 

Jawaban:  

C. Mengucapkan salam bila bertemu 

 

2. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang sudah 

meninggal adalah... 

A. Membantu keperluannya 

B. Membelanjakan hartanya 

C. Memperebutkan harta warisan 

D. Mengunjungi sahabat orang tuanya 

Jawaban: D. Mengunjungi sahabat orang tuanya 

 

3. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang masih 

hidup adalah... 

A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya 

B. Membelanjakan hartanya 

C. Memperebutkan harta warisan 

D. Menyimpan hartanya 

Jawaban: A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya 
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4. Di bawah ini yang termasuk perilaku menghormati guru adalah... 

A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya 

B. Meminta nasihat-nasihatnya 

C. Memperebutkan harta warisan 

D. Mengunjungi sahabat-sahabatnya 

Jawaban: A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya 

 

5. Apabila melihat guru melakukan kesalahan, kita sebagai 

peserta didik harus... 

A. Mencemoohkan 

B. Menceritakan ke orang lain 

C. Menegurnya dengan sopan 

D. Membiarkannya 

 Jawaban: C. Menegurnya dengan sopan 
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BAB III 
BERSUCI SESUAI SYARI’AT ISLAM 

 

Latihan 1 
 

1. Istilah thaharah dapat diartikan bersuci dari… 

a. Najis ringan dan berat. 

b. Berbagai kotoran. 

c. Najis-najis besar. 

d. Hadats dan najis. 

Jawaban: d. hadats dan najis 

 

2. Pada surah al-Baaqarah [2] ayat 222 Allah Swt. Berfirman 

agar manusia senantiasa… 

a. Bersuci dan berperilaku terpuji. 

b. Bersuci dan beribadah sholat. 

c. Bertobat dan beramal sholeh. 

d. Bertobat dan menyucikan diri 

Jawaban: d. bertobat dan menyucikan diri. 

 

3. Perhatikan kutipan hadits berikut! 

 
َ
الْيَماِن ا

ْ
ُر ا

ْ
ط
َ
ُهْوُر ش

ُّ
لط  

Penggalan hadits tersebut menjelaskan tentang… 

a. Tujuan thaharah 
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b. Keutamaan thaharah 

c. Macam-macam najis 

d. Cara menyucikan najis 

Jawaban: b. keutamaan thaharah. 

 

4. Hadats berbeda dengan najis. Salah satu perbedaannya 

adalah… 

a. Hadats dapat terlihat oleh mata, najis tidak dapat terlihat 

oleh mata. 

b. Hadats merupakan kotoran, najis merupakan kondisi 

tidak suci. 

c. Hadats dibersihkan dengan cara dikeringkan, najis dicuci 

dengan air dan salah satunya menggunakan pasir. 

d. Hadats disucikan dengan mandi, wudhu, dan tayammum. 

Najis disucikan dengan menghilangkan benda najis. 

Jawaban:  

d. Hadats disucikan dengan mandi, wudhu, dan tayammum. 

Najis disucikan dengan menghilangkan benda najis. 

 

5. Perhatikan kisah berikut! 

Anisa hendak melaksanakan sholat Isa secara berjemaah 

bersama ibu. Saat berjalan menuju tempat sholat Ania buang 

angin. Ibu mengetahui kejadian tersebut. Ibu pun meminta 

Anisa berwudhu kembali. Setelah berwudhu Anisa dan ibu 

melaksanakan sholat Isya berjemaah. 
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Menurut kisah tersebut, Anisa diwajibkan mengulangi 

wudhu karena… 

a. Dalam keadaan berhadats besar. 

b. Dalam keadaan berhadats kecil 

c. Terkena najis mukhaffah 

d. Terkena najis mutawasyitah 

Jawaban: b. dalam keadaan berhadats kecil. 
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Latihan 2 
 
1. Perhatikan tabel berikut! 

No. Najis Contoh 
1) Mugallazah Bangkai babi 
2) Mutawasitah Darah manusia 
3) Mugallazah Bulu anjing 
4) Mukhaffafah Air seni bayi perempuan usia 

dua tahun 
5) Mutawasitah Air seni bayi laki-laki berumur 

satu tahun dan belum makan 
apa pun selain ASI. 

 

Pasangan yang tepat antara najis dan contohnya terdapat 

pada nomor… 

a. 1), 2), dan 3) 

b. 1), 3), dan 5) 

c. 2), 3), dan 4) 

d. 3), 4), dan 5) 

Jawaban: a. 1), 2), dan 3) 

 

2. Perhatikan beberapa keadaan berkut! 

1) Arman tidak sengaja menyentuh tangan adik perempuannya 

saat akan melaksanakan sholat. 

2) Bu Ana melahirkan anak kembar dengan bantuan bidan 

setempat. 

3) Faisal menginjak kotoran ayam saat hendak masuk 

masjid. 



Mila Hasanah 

134 | Sukses PAT PABP 
 

4) Anisa hendak berwudhu, tetapi ia baru tahu bahwa ia 

sedang haidl 

5) Pak Hasyim meninggal dunia saat sedang menjadi imam 

sholat Subuh. 

Keadaan yang menyebabkan seseorang terkena hadats besar 

dialami oleh… 

a. Arman, Faisal, Anisa 

b. Faisal, Anisa dan Bu Ana 

c. Bu Ana, Anisa dan Pak Hasyim 

d. Pak Hasyim, Bu Ana dan Arman 

Jawaban: c. Bu Ana, Anisa dan Pak Hasyim 

 

3. Hamid hendak melaksanakn sholat. Hamid telah berwudhu 

dan mengenakan pakaian rapi. Saat hendak pergi ke masjid 

Hamid mendengar adik laki-lakinya yang baru berusia dua 

bulan menangis. Adik Hamid belum mengonsumsi apa pun 

selain ASI. Oleh karena ibu sedang berda di kamar mandi, 

Hamid pun langsung menggendong adik. Hamid tidak tahu 

adiknya buang air kecil. Tangan dan pakaian Hamid pun 

basah. Hamid dapat bersuci dengan… 

a. Mandi besar atau wajib 

b. Membasuh tujuh kali 

c. Mengulangi wudhu 

d. Memercikkan air 

Jawaban: d. Memercikkan air 
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4. Bu Farida baru saja melahirkan anak pertama. Setelah melahirkan, 

Bu Farida mengalami masa nifas. Selama masa nifas Bu Farida tidak 

melaksanakan sholat. Setelah masa nifasnya berhenti, Bu Farida 

seharusnya bersuci dengan. 

a. Wudhu 

b. Mandi wajib 

c. Memercikkan air 

d. Mengulangi wudhu 

Jawaban: b. Mandi wajib 

 

5. Perhatikan cerita berikut! 

Roni sedang membantu ayah memberi makan ayam 

piaraannya. Roni tidak sengaja menginjak kotoran ayam. 

Kotoran ayam sebenarnya telah kering, tidak terlihat, dan 

tidak berbau. 

Menurut cerita tersebut, Roni Sebaiknya… 

a. Membiarkan saja karena kotoran ayam tidak najis. 

b. Membiarkan saja karena kotoran tersebut tidak terlihat. 

c. Segera bersuci karena kotoran ayam termasuk najis 

mukhaffah. 

d. Segera bersuci karena kotoran ayam termasuk najis mutawasitah. 

Jawaban:  

d. Segera bersuci karena kotoran ayam termasuk najis 

mutawasitah. 

 

Latihan 3 
 
1. Jelaskan pengertian thaharah secara Bahasa dan istilah! 
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Jawaban: 

Pengertian thaharah, secara: 

a. Bahasa: Bersuci (Bahasa Arab) 

b. Istilah: membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda 

benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang 

ditentukan oleh syariat Islam. 

 

2. Tuliskan dan jelaskan salah satu ayat yang mensyariatkan 

umat Islam melaksanakan ketentuan thaharah! 

Jawaban:  

Salah satu ayat yang mensyariatkan umat Islam melaksanakan 

ketentuan thaharah terdapat pada Q.S Al-Baqarah [2]:222, 

yaitu: 

 َعِن 
َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
نَّ  َوَيْسأ

ُ
َرُبوه

ْ
ق
َ
 ت
َ
َمِحيِض ۖ َوَل

ْ
ي ال ِ

َساَء فن
ِّ
وا الن

ُ
ل ِ
ن اْعْبَ

َ
ى ف

ً
ذ
َ
َو أ
ُ
ْل ه

ُ
َمِحيِض ۖ ق

ْ
ال

 ُ
َّ
ُم اَّلل

ُ
َمَرك

َ
 أ
ُ
نَّ ِمْن َحْيث

ُ
وه

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ف
َ
ْرن هَّ

َ
ط
َ
ا ت
َ
ِإذ
َ
 ۖ ف

َ
ُهْرن

ْ
َٰ َيط نَ   َۚحْنَّ اِبي  وَّ

َّ
َ ُيِحبُّ الت

َّ
 اَّلل

َّ
 ِإن

ِرينَ  هِّ
َ
ط
َ
ُمت
ْ
 َوُيِحبُّ ال

Artinya: 

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 

"Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah 

kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan 

janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. 

Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di 

tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai 

orang-orang yang mensucikan diri.” 

Penjelasan ayat: Perintah Allah Swt. untuk senantiasa bertobat 

dan bersuci.  
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3. Zaini sudah berwudhu dan menunggu azan Isa berkumandang. 

Saat sedang menunggu azan, Zaini tiba-tiba tertidur di kursi. 

Zaini tidur dengan posisi telungkup. Bagaimana sebaiknya sikap 

Zaini? 

Jawaban: 

Sebaiknya sikap Zaini adalah: mengulang kembali wudhunya 

karena tidur dengan posisi seperti itu membatal wudhu. 

 

4. Perhatikan cerita berikut! 

Pak Abdul hendak melaksanakan sholat dengan mengajak 

anaknya yang berusia 18 bulan. Anak tersebut berjenis 

kelamin laki-laki dan sudah mulai mengonsumsi jenis 

makanan pendamping. Saat sedang sujud, anak Pa Abdul 

naik ke atas punggung dan buang air kecil. Punggung Pak 

Abdu pun basah. 

Menurut cerita tersebut, bagaimana seharusnya sikap Pak 

Abdul dalam bersuci? 

Jawaban: 

Seharusnya sikap Pak Abdul dalam bersuci adalah membersihkan 

bekas air kencing anak laki-laki tersebut, kemudian wudhu 

dan sholat diulang Kembali. 

 

5. Mengapa bekas jilatan anjing harus disucikan dengan cara 

membasuh sebanyak tujuh kali? Jelaskan! 

Jawaban: 

Bekas jilatan anjing harus disucikan dengan cara membasuh 

sebanyak tujuh kali, karena bekas jilatan anjing termasuk 

najis mughalazah (berat), sehingga perlu membersihkan 

dengan 7 kali basuhan dengan salah satunya disertai tanah/debu. 
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Latihan 4 
 

1. Thaharah harus dilakukan saat seseorang hendak… 

a. Melaksankan sholat 

b. Menunaikan zakat fitri 

c. Menyembelih hewan kurban 

d. Mendengarkan bacaan Al-Qur’an 

Jawaban: a. Melaksanakan sholat 

Perhatikan penggalan Q.S. Al-Maidah [5] ayat 6 berikut 

untuk menjawab soal nomor 2-3! 

 
َ

ْم ِاَل
ُ
ْيِدَيك

َ
ْم َوا

ُ
ك
َ
ْوا ُوُجْوه

ُ
ِسل

ْ
اغ
َ
وِة ف

ٰ
ل  الصَّ

َ
ْم ِاَل

ُ
ْمت
ُ
ا ق
َ
ا ِاذ

َٰٓ
ْو
ُ
َمن
ٰ
ِذْيَن ا

َّ
َها ال يُّ

َ
ا
يََٰٰٓ

  
َۗ
ِ
ن ْعَبي ْ

َ
ك
ْ
 ال

َ
ْم ِاَل

ُ
ك
َ
ْرُجل

َ
ْم َوا

ُ
َمَراِفِق َواْمَسُحْوا ِبُرُءْوِسك

ْ
 ال

 

2. Ayat tersebut menjelaskan tentang tata cara thaharah. Tata 

cara thaharah yang dimaksud pada ayat tersebut adalah… 

a. Berwudhu 

b. Beristinja 

c. Mandi wajib 

d. Bertayammum 

Jawaban: a. Berwudhu 

 

3. Contoh pengamalan ayat tersebut adalah… 

a. Salman beristinja dengan tissu saat tidak menemukan air 

b. Haura membasuh muka sebelum membasuh tangan saat 

berwudhu. 
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c. Diana segera mandi besar saat selesai atau suci dari 

haidh. 

d. Kurniati selalu bertayamum sebelum melaksanakan 

sholat meskipun ada air. 

Jawaban: 

a. Haura membasuh muka sebelum membasuh tangan saat 

berwudhu. 

 

4. Perhatikan ketentuan berikut! 

1) Membaca basmalah dengan berwudhu 

2) Membaca niat 

3) Menggosokkan badan dengan sabun 

4) Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan 

Jawaban tentang rukun mandi besar atau mandi wajib 

terdapat pada angka… 

a. 1) dan 2) 

b. 2) dan 4) 

c. 3) dan 5) 

d. 4) dan 5) 

Jawaban: b. 2) dan 4) 

 

5. Pernyataan yang menunjukkan pelaksanaan mandi besar 

atau wajib mandi yang tepat adalah… 

a. Bu Hasanah mandi sebelum melaksanakan sholat Idul 

Fitri 

b. Bu Ulfah mandi setelah melahirkan anak kembar. 

c. Pak Adib mandi setelah pulang bertakziah dari rumah 

tetangga. 
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d. Pak Hamdani mandi sebelum melaksanakan sholat 
Jum’at. 

 
Jawaban: 
b. Bu Ulfah mandi setelah melahirkan anak kembar. 
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Latihan 5 
 
1. Thaharah mengajarkan kepada kita agar selalu hidup...  

A. sederhana  

B. damai  

C. bersih  

D. tenang 

Jawaban: C. bersih 

2.  Mengusap muka dan kedua telapak tangan dengan tanah yang 

suci sebagai pengganti wudhu atau mandi adalah...  

A. thaharah  

B. mandi wajib  

C. istinja’  

D. tayammum 

Jawaban: D. tayammum 

 

3. Tujuan tayammum adalah untuk menghilangkan...  

A. hadas kecil  

B. hadas besar  

C. hadas kecil dan hadas besar  

D. najis 

Jawaban:  

C. hadas kecil dan hadas besar 

 

4. Orang yang melakukan tayammum adalah orang yang...  

A. sedang dalam berpergian  

B. sedang sakit sehingga tidak boleh kena air  

C. sedang sibuk kerja dan tak sempat mencari air  

D. sedang di atas kendaraan  
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Jawaban:  

B. sedang sakit sehingga tidak boleh kena air 

 

5. Berikut ini yang termasuk rukun tayammum adalah...  

A. niat  

B. membasuh kaki  

C. mengusap kepala  

D. membasuh telinga 

Jawaban:  

A. niat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mila Hasanah 

143 | Sukses PAT PABP 
 

Latihan 6 
 

1. Salah satu yang membatalkan tayammum adalah...  

A. makan dan minum sebelum Salat  

B. berselisih paham dengan teman  

C. semua yang membatalkan wudhu  

D. makan daging kambing yang dipanggang  

Jawaban:  

C. semua yang membatalkan wudhu 

 

2. Apabila berhalangan untuk menggunakan air, mandi untuk 

menghilangkan hadas besar diganti dengan...  

A. mandi biasa  

B. tayammum  

C. berwudhu  

D. mandi keramas 

 Jawaban:  

B. tayammum 

 

3. Penyebab seseorang melakukan mandi besar adalah...  

A. buang angin  

B. buang air kecil  

C. menyentuh alat kelamin  

D. mengeluarkan air mani 

Jawaban:  

D. mengeluarkan air manni 

 

4. Berikut ini hal-hal yang dibolehkan bagi perempuan yang  

 sedang haid, kecuali...  
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A. Berpuasa  

B. Mendengarkan ceramah  

C. Dzikir dan beristighfar  

D. Mendengar adzan  

Jawaban:  

A. Berpuasa 

 

5. Apabila tidak terdapat air, maka bersuci untuk menghilangkan  

hadas kecil maupun besar cukup dengan tayammum, yaitu...  

A. Mengusap muka dan telinga dengan debu  

B. Membasuh muka dan tangan dengan air  

C. Mengusap muka dan kaki dengan debu  

D. Mengusap muka dan dan kedua punggung telapak tangan 

dengan debu 

Jawaban:  

D. Mengusap muka dan dan kedua punggung telapak tangan 

dengan debu 
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BAB IV 
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 

 

Soal Pilihan Ganda 
 

I. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan 

memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, dan D! 

1. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari.... 

a. iman  

b. islam  

c. ihsan 

d. takwa 

Jawaban: a. iman 

 

2. Fatimah disuruh membeli minyak goreng di sebuah warung. 

Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya 

lebih dari seharusnya, lalu ia mengembalikannya. Ia sadar 

bahwa Allah Swt. selalu mengawasi perbuatannya, karena 

Allah Swt. bersifat..... 

a. al-‘Aliim  

b. al- Khabiir 

c. as-Samii‘ 

d. al-Bashiir 

Jawaban:  

d. al-Bashiir 

 

2. Nama-nama Allah yang baik dan indah jumlahnya ada... 
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a. 66 

c. 77 

d. 99 

b. 55 

Jawaban: d. 99 

 

3. Allah Maha Melihat segala sesuatu walaupun kecil maupun 

lembut dan melihat apa yang saja yang ada di langit dan di 

bumi, ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai nama... 

a. Al-Alim 

b. Al-Basir 

c. Al-Khabir 

d. As-Sami’ 

Jawaban: b. Al-Basir 

 

4. Allah Maha Mendengar semua suara apapun yang ada di alam 

semesta ini, Pendengaran Allah tidak terbatas, ini menunjukkan 

bahwa Allah mempunyai nama... 

a. Al-Aliim 

b. Al-Bashiir 

c. Al-Khabiir 

d. As-Samii’ 

Jawaban: d. As-Samii’ 

 

5. Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Al-

‘Aliim adalah... 

a. Bersikap dermawan kepada sesama 

b. Berusaha menghindari kemungkaran 

c. Bersikap pemaaf kepada sesama 
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d. Rajin dalam menuntut ilmu 

Jawaban:  

d. Rajin dalam menuntut ilmu 

 

6. Allah mempunyai nama Al-Khabiir, yang artinya.... 

a. Maha Melihat 

b. Maha Mendengar 

c. Maha Teliti 

d. Maha Mengetahui 

Jawaban:  

c. Maha Teliti 

 

7. Allah Maha Mengetahui yang tampak maupun yang gaib dan 

pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, 

maka Allah mempunyai nama….  

a. Al-Bashir  

b. Al-‘Aliim  

c. Al-Khabiir  

d. As-Samii’  

Jawaban: b. Al-‘Aliim  

 

8. As-Samii’ artinya Allah Maha… 

a. Melihat  

b. Mengetahui  

c. Mendengar  

d. Teliti  

Jawaban: c. Mendengar  

 

9. Perhatikan penggalan ayat berikut! 
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َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
ٌ ِبَما ت ُ َبِصب 

َّ
ْرِض ۚ َواَّلل

َ ْ
َماَواِت َواْل ْيَب السَّ

َ
ُم غ

َ
َ َيْعل

َّ
 اَّلل

َّ
 ِإن

Penggalan ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt., 

memiliki Asma’ul Husna… 

a. Al-‘Aliim 

b. Al-Bashiir 

c. As-Samii’ 

d. Ar-Rahmaan 

Jawaban: b. Al-Bashiir 

 

10. Perhatikan kutipan ayat berikut! 

ُمَها 
َ
 َيْعل

َّ
ٍة ِاَل

َ
َرق  ِمْن وَّ

ُ
ط
ُ
ْسق

َ
 َوَما ت

Bukti bahwa Allah Swt. memiliki Al-Asma’ul Husna al-‘Aliim 

sesuai kutipan ayat tersebut adalah…. 

a. Allah Swt. mengetahui segala sesuatu yang gaib. 

b. Allah Swt. mengetahui setiap helai daun yang gugur. 

c. Allah Swt. mengetahui setiap butir biji di dalam tanah. 

d. Allah Swt. mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam 

laut. 

Jawaban: 

b. Allah Swt. mengetahui setiap helai daun yang gugur. 

 

11. Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang 

sebenarnya adalah definisi dari…  

a. Istiqomah  

b. Jujur  

c. Amanah  

d. Toleransi  

Jawaban: b. Jujur  
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12. Lawan dari jujur adalah…  

a. Khianat  

b. Boros  

c. Dusta  

d. Ceroboh 

Jawaban: c. Dusta 

 

13. Ketika ada orang memberikan kepercayaan kepada kita, 

sikap kita seharusnya...  

a. menolak karena tidak mampu  

b. menerima meskipun tidak mampu  

c. menerima dan menjalankan sesuai kemampuan  

d. menghargai kepada yang memberi tugas  

Jawaban:  

c. menerima dan menjalankan sesuai kemampuan  

 

14. Anton menitip barang kepada Tono, dan Anton memintanya 

untuk menjaga barang titipan itu, kemudian Tono menjaga 

barang itu dengan baik seperti keadaan semula, sikap 

Tono tersebut merupakan contoh perilaku …  

a. Jujur  

b. Istiqomah  

c. Amanah  

d. Empati  

Jawaban: c. Amanah 

 

15. Orang yang memiliki sikap istiqomah akan lakukan 

perilaku...  

a. sabar dan rendah hati  
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b. tekun dan ulet  

c. selalu memaafkan  

d. tidak sombong  

Jawaban: b. tekun dan ulet  

 

16. Sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan 

merupakan pengertian dari sikap terpuji…  

a. Jujur  

b. Istiqomah  

c. Amanah  

d. Empati  

Jawaban: b. Istiqamah 

 

17. Berikut ini yang termasuk perilaku mencerminkan sikap 

jujur adalah…. 

 a. Berkata apa adanya kepada guru ketika ditanya  

 b. Teman menitipkan makanan dan dia memakannya 

sedikit  

 c. Menghormati dan menaati orang tuanya  

 d. Meminjam barang dan mengembalikannya  

Jawaban:  

a. Berkata apa adanya kepada guru ketika ditanya  

 

18. Dibawah ini hikmah dari perilaku amanah, kecuali…  

a. Disenangi teman  

b. Dipercaya orang lain  

c. Dikhianati teman  

d. Dihormati orang lain  

Jawaban:  



Mila Hasanah 

151 | Sukses PAT PABP 
 

c. Dikhianati teman  

 

19. Berikut ini yang termasuk perilaku istiqomah adalah …  

a. Berkata jujur kepada orang tuanya  

b. Meminjam barang dan mengembalikannya  

c. Selalu melaksanakan shalat tepat waktu  

d. Menghormati guru dan orang tuanya  

Jawaban:  

c. Selalu melaksanakan shalat tepat waktu  

 

20. Hikmah dari perilaku istiqomah di bawah ini adalah…  

a. Mendapatkan kesuksesan hidup  

b. Dipercaya orang lain  

c. Disanjung orang lain  

d. Dikhianati orang lain  

 Jawaban:  

a. Mendapatkan kesuksesan hidup  

 

21. Menjaga tubuh agar selalu sehat dan selalu bersyukur 

kepada Allah Swt. adalah jenis amanah kepada…  

 a. Manusia  

 b. Diri sendiri  

 c. Allah  

 d. Binatang  

 Jawaban: b. Diri sendiri  

 

22. Bersuci dalam istilah fiqihnya adalah…  

 a. Tayammum  

 b. Istinja’  
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 c. Thaharah  

 d. Janabat  

 Jawaban: c. Thaharah  

 

23. Bersuci, bermakna membersihkan diri dari…  

 a. Dosa  

 b. Sifat tercela  

 c. Semua benda  

 d. Hadas, najis dan kotoran 

 Jawaban:   

d. Hadas, najis dan kotoran 

 

24. Alat untuk bersuci yang pokok dan yang ditetapkan oleh   

Islam adalah…  

 a. Deterjen  

 b. Air, debu dan batu  

 c. Handbody/sabun cair  

 d. a dan b benar  

 Jawaban: b. Air, debu dan batu  

 

25. Dibawah ini adalah contoh air suci dan mensucikan…  

 a. Air hujan  

 b. Air kelapa  

 c. Air teh  

 d. a dan b benar  

 Jawaban:  

a. Air hujan  

 

26. Air salju termasuk air yang…  
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 a. Air mutanajis  

 b. Suci tetapi tidak mensucikan  

 c. Air musta’mal  

 d. Suci dan mensucikan 

 Jawaban:   

d. Suci dan mensucikan 

 

27. Di bawah ini adalah contoh dari air suci tetapi tidak bisa 

dipakai untuk bersuci…  

 a. Air embun  

 b. Air salju  

 c. Air kelapa muda  

 d. Air danau 

 Jawaban:  

c. Air kelapa muda  

 

28. Di bawah ini yang termasuk contoh dari hadast kecil 

adalah…  

a. Haid  

b. Buang air besar  

c. Nifas  

d. Keluar mani  

Jawaban:  

b. Buang air besar  

 

29. Darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat  

disebut dengan…  

a. Nifas  

b. Haid  
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c. Wiladah  

d. Istihadah  

Jawaban:  b. Haid  

 

30. Darah yang keluar pada perempuan tidak pada hari-hari 

haid dan nifas tetapi karena suatu penyakit disebut dengan 

darah…  

a. Nifas  

b. Haid  

c. Wiladah  

d. Istihadah 

Jawaban:  

d. Istihadah 

 

31. Macam-macam hadas adalah…  

a. Hadas berat dan hadas kecil  

b. Hadas berat, sedang, ringan  

c. Hadas besar, sedang, dan kecil  

d. Hadas besar dan hadast kecil  

       Jawaban: d. Hadas besar dan hadast kecil  

 

32. Cara menyucikan hadas besar adalah …  

 a. Mandi besar  

 b. Wudhu  

 c. Dipercikan atau disiram  

 d. Tayammum  

       Jawaban:  

       a. Mandi besar  
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33. Di bawah ini macam-macam najis adalah…  

a. Najis berat, sedang, ringan  

b. Najis berat dan kecil  

c. Najis berat dan ringan  

d. Najis berat, sedang, kecil  

          Jawaban:  

         a. Najis berat, sedang, ringan  

 

34. Jilatan anjing termasuk jenis……  

a. Najis hukmiyah  

b. Najis mutawassithah  

c. Najis mughallazhah  

d. Najis mukhaffafah 

Jawaban:   

c. Najis mughallazhah  

 

35. Cara menyucikan jilatan anjing yaitu…  

          a. Dicuci dengan deterjen  

   b. Mandi dan wudhu  

   c. Dibasuh tujuh kali dengan air salah satunya dengan debu   

atau  tanah 

   d. Dipercikan air sampai bersih  

Jawaban:  

b. Dibasuh tujuh kali dengan air salah satunya dengan 

debu /tanah  

 

36. Mutawasithah artinya najis…  

a. Ringan  
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b. Berat  

c. Sedang  

d. Kecil 

       Jawaban:  c. Sedang  

 

37. Di bawah ini contoh najis mukhaffafah adalah…  

a. Kotoran binatang  

b. Jilatan anjing  

c. Darah  

d. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali asi  

       Jawaban:  

d. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI 

 

38. Cara mensucikan najis mukhaffafah adalah….  

       a. Dicuci dengan deterjen  

       b. Mandi dan wudhu  

       c. Dibasuh tujuh kali dengan air salah satunya dengan 

debu/tanah  

       d. Dipercikan/diusapkan air pada permukaan najis  

       Jawaban:  

      d. Dipercikan/diusapkan air pada permukaan najis  

 

39. Di bawah ini yang tergolong najis mutawasithah adalah … 

 a. Air liur Babi  

 b. Air kencing orang dewasa  

        c. Jilatan anjing   

 d. Semua benar 

        Jawaban:   

        b. Air kencing orang dewasa  
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40. Dalam mencuci najis mutawasithah, selain najisnya harus 

hilang, juga harus dihilangkan 3 kriteria agar kembali suci, 

yaitu…  

      a. Bau, Rasa dan Tempat najisnya  

      b. Bau, Rasa dan Air sisa mencucinya  

      c. Bau, Rasa dan Warnanya  

   d. Bau, Rasa dan Ukurannya  

  Jawaban:  

  c. Bau, Rasa dan Warnanya  

 

41. Di bawah ini adalah hal-hal yang dilarang bagi orang yang 

tidak suci, kecuali…  

a. Memegang al-Qur’an  

b. Shalat  

c. Tayamum  

d. Berkhutbah 

       Jawaban: c. Tayamum  

 

42. Jika air tidak ditemukan, dan kita akan melaksanakan shalat, 

maka yang kita lakukan adalah….  

a. Guling-guling ditanah sebagai ganti wudhu…  

b. Menunda shalat  

c. Tayamum  

d. Mencari air sampai dapat meski sampai waktu habis,  

karena shalat dengan wudhu air lebih utama daripada 
tayamum.  

       Jawaban:  
       c. Tayamum  
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43. Disaat kita sedang tayamum, dan baru membasuh muka, 
tiba-tiba hujan turun, yang harus kita lakukan adalah… 
a. Melanjutkan tayamum dan shalat  

b. Membatalkan tayamum lalu berwudhu 

c. Lanjutkan tayamum lalu berwudhu 

d. Batalkan tayamum dan tidak harus wudhu 

Jawaban:  

b. Membatalkan tayamum lalu berwudhu 

  

44. Berikut ini adalah hal-hal yang membatalkan wudhu, 

kecuali…  

a. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur  

b. Menyentuh qubul dan dubur dengan telapak tangan  

c. Tidur  

d. Makan 

Jawaban:  d. Makan 

 

45. Istinsyaq adalah…….  

a. Memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi 

b. Membersihkan najis yang ada pada anggota badan 

setelah buang air  

c. Berwudhu setelah buang air  

d. Membersihkan najis pada tempat salat 

      Jawaban:  

a. Memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan 

lagi 

 

46. Di bawah ini yang bukan termasuk mandi sunah adalah…  

a. Mandi ketika hari Jum’at  



Mila Hasanah 

159 | Sukses PAT PABP 
 

b. Mandi ketika baru masuk Islam  

c. Mandi setelah selesai haid  

d. Mandi orang gila apabila sembuh 

  Jawaban:  

        c.  Mandi setelah selesai haid  

 

47. Istinja’ artinya…  

a.  Menyiram semua badan  

b.  Membersihkan najis dengan tujuh kali air plus tanah  

c.  Nama lain dari berwudhu  

d.  Membersihkan tempat keluarnya kotoran  

    Jawaban:  

    d. Membersihkan tempat keluarnya kotoran  

 

48. Hadas menurut istilah fiqih adalah…  

a. Terjadinya perubahan dari yang suci menjadi tidak 

suci akibat munculnya benda  

b. Terjadinya perubahan dari yang suci menjadi tidak 

suci karena suatu keadaan  

c. Sesuatu yang keluar dari qubul atau dubur  

d. Kotoran yang tampak atau yang tidak tampak  

 Jawaban: 

b. Terjadinya perubahan dari yang suci menjadi tidak 

suci karena suatu keadaan  

 

49. Di bawah ini yang tidak termasuk sunah wudhu adalah…  

a.  Membasuh telinga  

b.  Membersihkan lubang hidung  

c.  Membasuh kedua tangan sampai siku  
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d.  Berdo’a setelah wudhu  

      Jawaban:  

      b. Membersihkan lubang hidung  

 

50 . Najis adalah…  

a. Nama lain dari istinja’  

b. Kotoran yang wajib bagi muslim menyucikan dan 

membersihkannya bila mengenai badan, pakaian 

ataupun tempat.  

c. Sesuatu yang memiliki baru, rasa dan warna  

d. Terjadinya perubahan dari yang suci menjadi tidak suci  

karena suatu keadaan  

       Jawaban:  

b. Kotoran yang wajib bagi muslim menyucikan dan 

membersihkannya bila mengenai badan, pakaian 

ataupun tempat.  
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BAB V 
MEMPERERAT PERSAUDARAAN DENGAN  

SHOLAT BERJEMAAH 
 

Latihan 1 
 
1. Melaksanakan shalat berjama’ah hukumnya… 

a. sunnah ghairu muakkad  

b. sunnah muakkad 

c. fardhu ‘ain 

d. fardhu kifayah 

Jawaban: b. sunnah muakkad 

 

2. Shalat berjama’ah paling sedikit dikerjakan oleh… 

a. orang 

b. 3 orang  

c. 4 orang 

d. 5 orang 

   Jawaban: a. 2 orang 

 

3. Seorang yang memimpin pelaksanaan shalat berjama’ah 

disebut…. 

a. makmum 

b. masbuk 

c. imam 

d.  ustadz 

        Jawaban: c. imam 
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4. Untuk menjadi makmum harus memenuhi beberapa syarat, 

yaitu…. 

a. akhlaknya mulia 

b. harus sudah dewasa 

c. makmum harus laki-laki 

d. mengikuti semua gerakan imam 

Jawaban:  

d. mengikuti semua gerakan imam 

 

5. Seorang laki-laki dewasa makmum kepada perempuan, 

maka hukum shalatnya….  

a. mubah 

b. tidak sah 

c. tetap sah 

d. makruh 

         Jawaban: b. tidak sah 
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Latihan 2 
 
1. Jika imam melakukan kesalahan atau lupa, maka makmum 

laki-laki hendaknya memberitahukan dengan mengucapkan…. 

a. Astaghfirullah 

b. Alhamdulillah 

c. Subhanallah 

d. Allahu akbar 

        Jawaban: c. Subhanallah 

 

2. Salah satu syarat seseorang dipilih menjadi imam adalah…. 

a. paling dihormati 

b. paling fasih bacaan Al-Qur’annya 

c. paling pandai 

d. paling tua 

         Jawaban: b. paling fasih bacaan Al-Qur’annya 

 

3. Surah Al Fatihah dan surah pilihan dibaca keras dari raka’at 

pertama sampai raka’at terakhir pada saat shalat…., kecuali: 

a. Shubuh 

b. Zhuhur 

c. Maghrib 

d.  Isya 

         Jawaban: b. Zhuhur 

 

4. Shalat yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau 

lebih disebut…. 

a. shalat munfarid 

b. shalat berjama’ah 
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c. shalat rawatib 

d. shalat tarawih 

        Jawaban: b. shalat berjama’ah 

 

5. Jika imamnya batal, makmum maju menggantikan yang berada 

di……. Imam 

a. Kiri 

b. Kanan 

c. Depan 

d. Belakang 

 Jawaban: d. Belakang  
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Latihan 3 
 

1. Makmum yang dapat mengikuti shalatnya imam secara 

sempurna mulai dari raka’at pertama hingga akhir disebut….  

      a. makmum masbuk  

      b. makmum muwafik  

      c. imam muwafik 

      d. imam masbuk  

      Jawaban: b. makmum muwafik  

 

2. Berikut yang harus dilakukan oleh makmum masbuk ketika 

imam sudah dalam posisi sujud adalah…. 

      a. menunggu sambil duduk 

      b. menunggu imam berdiri 

      c. shalat sendiri saja 

      d. langsung sujud mengikuti imam 

      Jawaban: d. langsung sujud mengikuti imam 

 

3. Orang yang mengikuti shalatnya imam disebut…. 

     a. ketua 

     b. makmum 

     c. anggota 

     d. masbuk 

     Jawaban: b. makmum 

 

4. Dalam shalat Isya berjama’ah, imam membaca surah Al- Fatihah 

pada raka’at pertama dan kedua dengan suara…. 
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      a. lirih 

      b. nyaring 

      c. pelan 

      d. cepat 

      Jawaban: b. nyaring 

 

5. Ketika Rifki memasuki masjid melaksanakan shalat 

berjama’ah, imam dan para makmum sedang sujud. Tindakan 

Rifki yang paling tepat adalah…. 

a. menunggu imam dan para makmum berdiri kemudian  

          takbiratul ihram bersama imam 

b. langsung sujud tanpa melakukan takbiratul ihram agar  

          tidak banyak tertinggal dengan jama’ah lain 

c. takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku’, i’tidal  

         kemudian sujud dengan cepat               

     d. takbiratul ihram, kemudian langsung sujud bersama imam  

         dan para makmum yang lain 

         Jawaban: 

        d. takbiratul ihram, kemudian langsung sujud bersama imam  

           dan para makmum yang lain 
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Latihan 4 
 

1. Jumlah makmum dalam salat berjama’ah paling sedikit 

adalah...  

     a. satu orang  

     b. dua orang  

     c. tiga orang  

     d. empat orang  

     Jawaban: a. satu orang 

 

2. Pahala salat berjamaah lebih banyak dibanding salat 

sendirian, yaitu...  

     a. 17 derajat  

      b. 27 derajat  

      c. 37 derajat  

      d. 47 derajat  

      Jawaban: b. 27 derajat 

 

3. Perhatikan pernyataan berikut ini...  

1) Pak Umar berumur 55 tahun dan kurang fasih membaca 

al-Qur'an  

2) Ibu Aminah berumur 57 tahun dan fasih membaca al- 

Qur'an 

3) Farhan berumur 15 tahun dan fasih membaca al-Qur'an  

4) Pak Rosyid berumur 35 tahun dan fasih membaca al-

Qur'an   

      Orang yang tepat dipilih menjadi imam salat adalah...  

      a. Pak Umar  

      b. Ibu Aminah  
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      c. Farhan  

     d. Pak Rosyid 

     Jawaban: d. Pak Rosyid 

 

4. Perhatikan hal-hal berikut ini...  

1) Hujan lebat  

2) Sakit  

3) Tertinggal satu rakaat  

4) Tidak mendapat shaf depan  

Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seorang muslim  

melakukan salat secara munfarid adalah...  

        a. 1 dan 2  

        b. 1 dan 4  

       c. 2 dan 3   

       d. 3 dan 4  

       Jawaban: a. 1 dan 2 

 

5. Apabila suami istri ingin melaksanakan salat berjama’ah, 

maka...  

     a. istri makmum kepada suami dan posisinya di depan suami 

     b. suami bermakmum dengan istri dan sejajar di samping  

         kanan suami  

    c. istri bermakmum kepada suami dan sejajar di samping kiri  

        suami  

    d. istri bermakmum kepada suami dan posisinya di belakang  

        suami  

   Jawaban:  

d. istri bermakmum kepada suami dan posisinya di belakang 

suami 
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Latihan 5 
 
1. Apabila makmum terdiri atas laki-laki, perempuan, anak 

laki- laki, dan anak perempuan, maka posisi shaf untuk anak-

anak  perempuan adalah...  

        a. paling belakang  

        b. di belakang imam  

        c. di belakang makmum laki-laki dewasa  

        d. di depan shaf perempuan dewasa 

 Jawaban: D. di depan shaf perempuan dewasa 

 

2. Perhatikan hal-hal berikut ini:   

    1. Fasih bacaan al-Qur'an  

     2. Berakal sehat  

     3. Baligh  

     4. Sudah mempunyai anak  

     Hal-hal yang merupakan syarat menjadi seorang imam  

adalah...  

     a. 1, 2, dan 3  

     b. 1, 2, dan 4  

     c. 1, 3, dan 4   

     d. 2, 3, dan 4  

    Jawaban: A. 1, 2, dan 3  

 

3. Jika seorang imam langsung berdiri setelah sujud kedua pada  

rakaat kedua, maka makmum hendaknya...  

     a. langsung duduk untuk tasyahhud awwal  

     b. mengingatkan dengan batuk-batuk kecil  
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     c. mengingatkan dengan mengucapkan “subhanallah”  

     d. ikut berdiri sesuai gerakan imam 

    Jawaban:  

    C. mengingatkan dengan mengucapkan “subhanallah” 

 

4. Hukum melakukan salat berjamaah adalah...  

    a. sunnah muakkadah  

    b. fardhu ‘ain  

    c.  fardhu kifayah  

    d. ibadah mahdhah  

    Jawaban: a. sunnah muakkadah 

 

5. Makmum masbuq adalah makmum yang ...  

    a. ketinggalan salat-nya imam  

    b. memisahkan diri dengan imam  

    c. menyesuaikan diri dengan imam  

 d. tidak mengikuti salat-nya imam 

 Jawaban: a. ketinggalan salat-nya imam 
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BAB VI 
NABI MUHAMMAD SAW SANG PEMERSATU UMAT 

 

Latihan 1 
 

1. Nabi Muhammad lahir pada tahun ... 

     a. Gajah 

     b. Harimau 

     c. Kuda 

     d. Buaya 

     Jawaban: A. Gajah 

 

2. Telah masyhur dan tersiar berita di masyarakat Islam bahwa  

     Nabi Muhammad saw Lahir pada...  

     a. Senin, 12 Rabiul Awwal  

     b. Senin, 15 Rabiul Awwal  

     c. Ahad, 12 Rabiul Awwal  

     d. Jumat, 13 Rabiul Awwal 

     Jawaban: A. Senin, 12 Rabiul Awwal 

 

3. Secara kalender Masehi, Nabi Muhammad saw lahir pada ... 

    a. 20 April 570 Masehi 

    b. 20 April 571 Masehi 

    c. 20 April 572 Masehi 

    d. 20 April 573 Masehi 

    Jawaban: B. 20 April 571 Masehi 

 

4. Ayah Nabi Muhammad saw bernama...  
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      a. Abdullah bin Auf  

      b. Abdullah bin Abdul Aziz  

      c. Abdullah bin Abdul Muthalib  

      d. Abdullah bin Ibrahim 

      Jawaban: c. Abdullah bin Abdul Muthalib 

 

5. Ibu Nabi Muhammad saw bernama... 

     a. Anisa 

     b. Aisyah 

     c. Aminah 

     d. Azizah 

     Jawaban: c. Aminah 
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Latihan 2 
 

1. Kakek Nabi Muhammad saw bernama ...  

     a. Abu Thalib  

     b. Abdul Muthalib  

     c. Hamzah bin Abdul Muthalib   

     d. Abu Lahab 

     Jawaban: b. Abdul Muthalib 

 

2. Saat bayi, Nabi Muhammad saw diasuh oleh seorang 

perempuan dari kampung pedalaman yang bernama ...  

     a. Siti Huzaifah  

     b. Halimatus Sa’diyah  

     c. Ummi Kulsum  

     d. Ummi Maktum 

     Jawaban: b. Halimatus Sa’diyah 

 

3. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad saw diasuh oleh ...   

    a. Abu Thalib  

    b. Abdul Muthalib  

    c. Hamzah bin Abdul Muthalib  

    d. Abu Lahab 

    Jawaban: b. Abdul Muthalib 

 

4. Nabi Muhammad pernah mulai ikut berdagang bersama  

 pamannya ketika berusia ...  

    a. 12 tahun  

    b. 15 tahun  
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    c. 20 tahun  

    d. 25 tahun 

    Jawaban: a. 12 tahun 

 

5. Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri ke Syiria ketika  

berusia ...  

    a. 12 tahun  

    b. 15 tahun  

    c. 20 tahun   

    d. 25 tahun 

    Jawaban: d. 25 tahun 
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Latihan 3 
 

1. Paman Nabi Muhammad saw yang sangat mencintai Nabi dan 

selalu membelanya tapi sampai akhir hayatnya tidak mau 

masuk Islam ialah ...  

     a. Abu Thalib  

     b. Abu Lahab  

   c. Abu Jahal  

   d. Abu Sufyan 

   Jawaban: A. Abu Thalib 

 

2. Paman Nabi Muhammad saw yang sangat benci terhadap Islam 

ialah ...  

     a. Abu Thalib  

     b. Abu Lahab  

     c. Abbas  

     d. Hamzah 

     Jawaban: b. Abu Lahab 

 

3. Nabi Muhammad saw diangkat menjadi Rasul pada usia ...  

     a. 25 tahun  

     b. 30 tahun  

     c. 35 tahun  

     d. 40 tahun 

     Jawaban: d. 40 tahun 

 

4. Nabi Muhammad saw diangkat menjadi Rasul ditandai dengan 

menerima wahyu yang pertama, yaitu ... 
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     a. Q.S. al-Fatihah 1-7  

     b. Q.S. al-Falaq 1-5  

     c. Q. S. al-‘Alaq 1-5  

     d. Q.S. al-Baqarah 1-5 

     Jawaban: c. Q.S. al-‘Alaq 1-5 

 

5. Setelah wahyu pertama turun ketika Nabi bertahannuts di gua 

Hira, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama, sementara 

Nabi Muhammad saw terus menantikan wahyu berikutnya 

dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah 

turun wahyu kedua, yaitu ... 

     a. Q.S. al-Fatihah 1-7  

     b. Q.S. al-Falaq 1-5  

     c. Q.S. al-Muddassir/74: 1-7  

     d. Q.S. al-Baqarah 1-5 

     Jawaban: c. Q.S. al-Muddassir/74: 1-7 
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Latihan 4 
 

1. Di bawah ini sikap yang tidak dimiliki Nabi Muhammad saw 

adalah ... 

     a. Menyampaikan dakwah dengan sopan dan ramah  

     b. Memaksakan kehendak agar mereka masuk Islam  

     c. Memberikan kesempatan kepada mereka berpikir  

     d. Berdakwah dengan teladan yang baik  

     Jawaban:  

     b. Memaksakan kehendak agar mereka masuk Islam 

 

2.  Setelah menerima wahyu yang kedua, Nabi mulai berdakwah 

secara sembunyi-sembunyi. Berdakwah kepada keluarganya, 

sahabat-sahabatnya. Nabi membuat markas dakwah. Tempat 

yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah ...  

     a. Abu Sufyan 

     b. Abu Lahab 

     c. Abu Bakar 

     d. Al-Arqam bin Abil Arqam al Akhzumi 

     Jawaban:  

     d. Al-Arqam bin Abil Arqam al Akhzumi 

 

 

3. Setelah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi ada 

beberapa orang yang akhirnya mau menerima Islam. Dalam 

sejarah mereka terkenal sebagai orang yang mula-mula 

masuk Islam yang dikenal dengan istilah ... 

     a. As-Sab'u al-Matsani 

     b. As-Sab'u at-Tiwaal 
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     c. As-Sabiqun al-Akhirun 

     d. As-Sabiqun al-Awwalun 

     Jawaban: d. As-Sabiqun al-Awwalun 

 

4. Berikut ini yang bukan termasuk sahabat Nabi yang mula-mula 

masuk Islam adalah ... 

    a. Abu Bakar 

    b. Ali bin Abi Thalib 

    c. Zaid bin Haritsah 

    d. Khalid bin Walid  

    Jawaban: d. Khalid bin Walid 

 

5. Setelah Nabi Muhammad saw berdakwah secara sembunyi-

sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yang berisi 

perintah dakwah secara terang-terangan, yaitu ...  

     a. Q.S. al-Fatihah ayat 1-7  

     b. Q.S. al-Falaq ayat 1-5 

     c. Q.S. al-Hijr ayat 94-95 

     d. Q.S. al-Baqarah 1-5 

     Jawaban: c. Q.S. al-Hijr ayat 94-95 
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Latihan 5 
 

1. Setelah Rasulullah saw menerima perintah berdakwah secara 

terang-terangan, pertama-tama Nabi mengumpulkan seluruh 

sanak keluarganya di kaki Gunung ... untuk mengajak mereka 

beriman kepada Allah Swt.  

     a. Shafa 

     b. Marwah 

     c. Uhud 

     d. Tursina 

     Jawaban: a. Shafa 

 

2. Karena kesulitan dalam menghambat dakwah Nabi, orang-

orang kafir Quraisy akhirnya melakukan pemboikotan kepada 

Nabi, pengikutnya, dan kerabat-kerabat Nabi, hingga mereka 

terkurung (terboikot) di celah-celah kota Makkah yang 

bernama ... 

a. Balem 

     b. Wadi 

     c. Syi'ib 

     d. Badar 

     Jawaban: c. Syi'ib 

 

3. Nabi dan pengikutnya beserta kerabat-kerabatnya diboikot 

kaum kafir Quraisy selama ... 

     a. Tiga bulan 

     b. Satu tahun 

     c. Tiga tahun 

     d. Tujuh tahun 
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    Jawaban: c. Tiga tahun 

 

4.  Undang-undang pemboikotan terhadap Nabi dan pengikutnya 

digantung di dinding Ka’bah. Penulisnya bernama Manshur 

bin Ikrimah. Setelah tiga tahun, undang-undang tersebut 

rusak karena dimakan ... 

     a. Tikus 

     b. Tomcat 

     c. Semut 

     d. Rayap 

     Jawaban: d. Rayap  

 

5.  Salah satu faktor pendorong kesuksesan Nabi Muhammad saw 

Dalam berdagang yaitu kejujuran. Kejujuran dalam diri Nabi 

Muhammad saw membuatnya mendapat julukan… 

     a. Tabligh 

     b. al-Malik 

     c. al-Asad 

    d. Al-Amin 

Jawaban: d. Al-Amin 
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Latihan 6 
 

1. Mengapa Nabi Muhammad saw sangat dipercaya? 

Jawaban: 

Sejak sebelum diangkat menjadi Nabi, Muhammad saw sudah 

dikenal sebagai orang yang tidak mudah putus asa, semangat 

kerja yang tinggi, selalu jujur, amanah, tabah, optimis, dan percaya 

diri, hingga diberi julukan Al-Amin (orang yang terpercaya) 

 

2. Siapakah yang selalu bershalawat kepada Nabi Muhammad 

saw?  

Jawaban: Allah dan MalaikatNya 

 

3. Mengapa Nabi Muhammad saw melakukan uzlah? 

Jawaban: 

Prihatin dengan kondisi kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad 

saw merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh 

masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. 

 

4. Jelaskan tawaran kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad saw 

agar tidak berdakwah lagi!  

Jawaban: 

Dengan ditawari kedudukan tinggi di Mekkah dan diberi harta 

yang banyak serta dipilihkan wanita paling cantik di kota 

Mekkah 

 

5. Sebutkan isi boikot kafir Quraisy kepada umat Islam! 

Jawaban: 

Isi pemboikotan kafir Quraisy kepada umat Islam:  
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1) Kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam.  

2) Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari 

orang Islam.  

3) Kaum Quraisy tidak akan melakukan jual-beli dengan 

orang Islam. 

4) Kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok 

orang Islam yang sakit. 

5) Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke 

kubur.  

6) Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai 

dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk 

dibunuh. 
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BAB VII 

SEMANGAT MENUNTUT ILMU 
 

Latihan 1 
 

1. Al-Qur’an adalah kitab suci yang berfungsi sebagai pedoman 
hidup. Yang dimaksud dengan pedoman hidup adalah 
menjadi:  

     a. Bahan untuk dipelajari  

     b. Kitab yang selalu dibaca  

     c. Rujukan dalam kehidupan  

     d. Sumber hukum bernegara  

    Jawaban:  

   c. Rujukan dalam kehidupan 

 

2. Kalimat "Yaa ayyuhal ladziina aamanuu" memiliki arti ... 
     a. Wahai sekalian manusia    

     b. Wahai orang-orang yang beriman  

     c. Wahai orang-orang yang beruntung  

     d. Wahai seluruh isi alam 

     Jawaban:  

     b. Wahai orang-orang yang beriman 

 

ُرۡوِج   .3
ُ
خ
ۡ
 َیۡوُم ال

َ
ِلک َحقِّ ؕ ذَٰ

ۡ
 ِبال

َ
ۡیَحة  الصَّ

َ
ۡوَم َیۡسَمُعۡون  یَّ

 Di dalam ayat di atas terdabat bacaan “Al”qamariyah 
sebanyak … 

 a. 1  
 b. 2  
 c. 3   
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 d. 4 
     Jawaban: 
     b. 2 (yaitu lafal "Al-Haqqi" dan "Al-Khuruuji") 

 

اِن   .4
َ
َجرُ  َيْسُجد

َّ
ْجُم َوالش

َّ
الن  وَّ

Di dalam ayat di atas terdapat bacaan “Al”syamsiyah 

sebanyak…  

a. 4  

b. 3  

c. 2  

d. 1 

Jawaban:  

c. 2 (yaitu lafal "An-Najmu" dan "Asy-Syajaru") 

 

5. Q.S. ar-Rahman/55:33 menjelaskan tentang ... 

     a. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua   

     b. Kewajiban menuntut ilmu  

     c. Kewajiban menjauhi larangan-larangan Allah Swt.  

     d. Kewajiban mengerjakan salat 

    Jawaban:  

b. Kewajiban menuntut ilmu 
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Latihan 2 
 

وا  .1
ُ
ِذيَن آَمن

َّ
ُ ال

َّ
ِع اَّلل

َ
ْم   َيْرف

ُ
ك
ْ
َرَجات ِمن

َ
ِذيَن ... د

َّ
َوال  

Kata yang tepat untuk melengkapi penggalan ayat tersebut 

adalah...  

     a.  وا
ُ
وت
ُ
م  أ

ْ
ِعل
ْ
ال  

     b.  َها  َيا يُّ
َ
ِذين  أ

َّ
ال  

     c.  ا
َ
ِقيل َوِإذ  

      d.  وا نُ
ُ

ِس
ْ
ان
َ
 ف

      Jawaban: a.  وا
ُ
وت
ُ
م  أ

ْ
ِعل
ْ
ال  

2. Pada kata  وا
ُ
 mengandung bacaan mad, penyebab dibaca  آَمن

mad adalah ... 

 

     a. fathah berhadapan dengan huruf ya sukun    

     b. kasrah berhadapan denga huruf ya sukun  

     c. dhommah berhadapan dengan huruf waw sukun  

     d. fathah berhadapan dengan huruf dal sukun 

          Jawaban:  

         c. dhommah berhadapan dengan huruf waw sukun 

 

3. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah karena 

manusia...  

a. Memiliki insting dan perasaan     

b. Dapat menikmati berbagai makanan  

c. Memiliki akal untuk berpikir  

d. Mempunyai indera yang lebih tajam 

 Jawaban:  

c. Memiliki akal untuk berpikir 
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4. Berikut ini adalah hikmah orang yang berilmu, kecuali...  

a. Akan diangkat derajatnya  

b. Mampu menyelesaikan masalah  

c. Akan beriman dengan sempurna  

d. Boleh melakukan apa saja 

Jawaban:  

d. Boleh melakukan apa saja 

 

5. Q.S. al-Mujadalah/58: 11 menjelaskan tentang...  

a. Perintah berbuat baik kepada orang tua   

b. Derajat orang yang beriman dan berilmu  

c. Kewajiban menjauhi larangan-larangan Allah  

d. Kewajiban mengerjakan salat 

 Jawaban:  

b. Derajat orang yang beriman dan berilmu 
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BAB VIII 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 

 

Latihan 1 
 

1. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

(1). Percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan diamalkan 

dengan perbuatan  

(2). Percaya dengan sungguh-sungguh akan ajaran agama 

yang dianutnya 

(3). Percaya kepada Allah Tuhan yang telah menciptakan 

manusia dan bumi 

(4). Menjalankan perintah agama dengan sungguh-sungguh 

dalam kehidupan 

(5). Percaya sepenuh hati bahwa Allah senantiasa 

mendampingi maniusia 

Pengertian iman secara istilah yang tepat ditunjukkan oleh 

nomor …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

  

2. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

(1). Takdir Allah  
(2). Sifat-sifat Allah   
(3). Nama-nama yang baik 
(4). Kehendak Allah 
(5). Kebaikan kebaikan Allah 
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Arti Asmaul Husna ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

  

3. Arti dari Asmaul Husna al-Khabiir adalah .... 

A. Maha Mendengar 

B.  Maha Melihat 

C.  Maha Mengetahui 

D.  Maha Teliti 

 

4. Hasan selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya, 

karena ia yakin bahwa Allah Swt. senantiasa mendengarnya.  

Perbuatan tersebut merupakan pengamalan dari 

keyakinannya bahwa Allah Swt. bersifat .... 

A. al-‘Aliim     

B. as-Samii‘ 

C. al-Khabiir 

D. al-Bashiir  

 

5. Perhatikan ilustrasi berikut ini! 

Walau dalam keadaan yang sangat sulit Ahmad tidak mau 

mengeluh dan berkeluh kesah serta tidak pernah mengatakan 

hal-hal yang tidak baik. Ia selalu berfikir positif dan yakin 

bahwa ucapan didengar Allah Swt.  
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Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa Ahmad meyakini 

Allah SWT memiliki asmaul husna berupa .… 

A. Al-Bashiir 

B. Al-Khabiir 

C. Al-‘Aliim   

D. As-Samii’ 

   

6. Perhatikan tabel berikut! 

No Asma’ul husna Artinya 

1 Al ‘Aliim Maha Mengetahui 

2 Al Bashiir Maha Melihat 

3 As Samii’ Maha Teliti 

4 Al Khabiir Maha Mendengar 

 

Pasangan Asma’ul husna dan artinya yang benar adalah … . 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

 

7. Fatimah disuruh membeli minyak goreng di warung. Ketika 

menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya lebih 

dari seharusnya, lalu ia mengembalikannya. Ia sadar bahwa 

Allah Swt. selalu melihat apa yang diperbuat hamba-Nya, 

sebagaimana pada Asma’ul Husna ... 

A. al-‘Aliim     

B. al-Bashiir 
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C. al- Khabiir 

D. as-Samii’ 

 

8. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

(1).  Membaca Subhanallah ketika ada petir 

(2).  Hati hati dalam menulis sesuatu di whatsaap 

(3).  Menggunakan mata untuk melihat yang baik 

(4).  Berbicara yang lembut tidak menyakitkan 

(5).  Selalu mengerjakan salat tepat waktu 

Pernyataan yang merupakan pengamalan Asmaul Husna al-

Bashir adalah …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

9. Perhatikan pernyataan berikut!  

(1). Teliti dalam menjawab soal penilaian harian 

(2).  Suka berbagi pengalaman dan pengetahuan 

(3).  Senang menolong orang yang sedang susah 

(4).  Bersemangat dan kreatif dalam segala hal 

(5).  Setiap selesai pekerjaan segera berganti pekerjaan lain 

Pernyataan yang menunjukkan pengamalan Asmaul Husna 

al-Khabir adalah …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 
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D. 4 

 

10. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1). Berusaha menghindari kemungkaran 

(2).  Bersikap dermawan kepada sesama 

(3).  Rajin dalam menimba/menuntut ilmu 

(4).  Bersikap pemaaf kepada sesama 

Pernyataan yang menunjukkan pengamalan Asmaul Husna 

al-‘Alim adalah …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

11. Perhatikan al Hadist berikut! 

ةِ 
َّ
لَجن

ْ
ُّ َي ْهِدى ِاََل ا لب ِ

ْ
ِّ َو ا لب ِ

ْ
 َي ْهِدى ِاََل ا

َ
ق
ْ
د  الصِّ

Artinya : “Wajib bagi kalian untuk jujur, karena sesungguhnya 

jujur itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa 

ke surga”. 

Isi kandungan Hadist tersebut adalah .… 

A. Jujur harus dimiliki oleh kita semua umat Islam 

B. Jujur perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw 

C. Perilaku jujur salah satu sifat yang wajib dimiliki 

D. Perilaku jujur itu membawa kebaikan, dan membawa ke 

surga 
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12.  Perhatikan pernyataan berikut ini! 

(1). Meminjam barang lalu mengembalikannya 

(2). Menemukan uang di kelas, kemudian diumumkan dan 

dikembalikkan pada pemiliknya 

(3). Menghormati dan menaati orangtua dan guru 

(4). Teman menitipkan air, lalu ia meminumnya sedikit 

(5). Membantu ibu guru membawakan buku ke kelas 

Pernyataan yang merupakan contoh perilaku jujur adalah .... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

13. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

(1). Menghormati dan menaati kedua orangtua 

(2). Meminjam alat tulis kepada teman, lalu 

mengembalikannya 

(3). Memberikan pakaian kepada yang membutuhkan 

(4). Berterimakasih kepada yang menolong kita 

(5). Menggadaikan motor teman uangnya dibagi berdua 

Pernyataan yang merupakan contoh perilaku amanah 

adalah .... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 
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D. 4 

 

14. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Fatimah menyisakan uang jajannya untuk persiapan 

masuk ke SMK tahun depan 

2) Fadil belajar sampai tengah malam karena besok akan 

ujian 

3) Karena kelelahan Nabil tertidur dan shalat isya sendirian 

4) Walau hanya 2 rakaat Hasan selalu melaksanakan shalat 

Dhuha 

Pernyataan yang merupakan perilaku istiqamah adalah .... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

15. Perhatikan pernyataan berikut! 

1)  Tidak gentar menghadapi kehidupan yang akan datang 

2)  Akan dijauhkan dari rasa takut dan sedih 

3)  Akan mendapat ridha dari Allah SWT 

4)  Selalu sabar dan mendapatkan kesuksesan dalam 

kehidupan 

Pernyataan yang merupakan hikmah istiqamah secara 

spiritual adalah …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 
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D. 4 

  

16. Perhatikan pernyataan berikut! 

No Pernyataan 

1. Bersuci dengan air yang mengenai muka, kedua 

tangan sampai siku, sebagian kepala, kedua kaki 

sampai mata kaki dengan syarat/rukun tertentu 

2. Cara mensucikan/membersihkan diri dari hadats 

dan najis yang melekat pada badan/tubuh dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan 

3. Sesuatu pekerjaan/perbuatan yang menyebabkan 

batalnya wudhu/tayamum 

4. Suatu benda/barang kotor yang menyebabkan 

tidak sahnya salat  

  Yang merupakan pengertian thaharah adalah nomor …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4        

 

17. Perbedaan hadats dengan najis adalah …. 

A. Hadats tidak bisa dibersihkan, najis bisa dibersihkan 

B. Hadats benda yang dihasilkan dari najis, najis adalah 

pekerjaan yang menyebabkan hadats 

C. Hadats adalah kotoran yang bersifat ruhaniah, najis 

adalah kotoran yang berasal dari luar (nyata)  
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D. Hadats hanya bisa dibersihkan dengan cara mandi 

wajib dan berwudhu, najis hanya bisa dibersihkan 

dengan air sebanyak 7 kali salah satunya dengan 

debu/pasir/tanah  

 

18. Perhatikan anggota tubuh berikut ini! 

No Anggota tubuh No Anggota tubuh 

1. Hidung 5. Muka 

2. Telinga 6. Sebagian kepala 

3. Kedua tangan sampai 
siku 

7. Telapak tangan 

4. Kedua kaki sampai 
mata kaki 

8. Mulut  

       Anggota tubuh yang wajib dibasuh saat berwudhu (yang 

merupakan rukun wudhu) ditunjukkan nomor …. 

A. 3, 4, 5, dan 6      

B. 1, 2, 7, dan 8  

C. 1, 2, 3, dan 4     

D. 5, 6, 7, dan 8  

 

19. Perhatikan pernyataan berikut! 

No Pernyataan No Pernyataan 

1. Membaca niat 5. Membasuh muka 

2. Membaca basmalah 6. Tertib 

3. Membaca doa selesai 

bewudhu 

7. Kumur-kumur dan 

membasuh hidung 

4. Membasuh (sebagian) 

kepala 

8. Membasuh tiga kali-

tiga kali 
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 Gerakan/bacaan yang merupakan sunnah ketika berwudhu 

ditunjukkan nomor .… 

A. 1, 2, 3, dan 4     

B. 1, 6, 7, dan 8  

C. 1, 4, 5, dan 6     

D. 2, 3, 7, dan 8 

 

20. Perhatikan pernyataan berikut! 

No Gerakan Wudhu No Gerakan Wudhu 

1. Membasuh dua 

tangan sampai siku 

6. Membasuh dua kaki 

sampai mata kaki 

2. Mengusap telinga 7. Kumur-kumur 

3. Niat 8. Membasuh muka 

4. Mengusap sebagian 

kepala 

9. Membaca doa selesai 

wudhu 

5. Membasuh hidung 10. Membasuh telapak 

tangan 

  Urutan berwudhu yang benar adalah nomor .… 

A. 3 – 7 – 10 – 8 – 1 – 5 – 4 – 2 – 6 – 9     

B. 3 – 1 – 7 – 5 – 8 – 10 – 4 – 2 – 6 – 9 

C. 3 – 10 – 5 – 7 – 8 – 1 – 4 – 2 – 6 - 9    

D. 3 – 10 – 7 – 5 – 8 – 1 – 4 – 2 – 6 – 9 
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21. Perhatikan perbuatan berikut !    

No Perbuatan 

1. Makan dan minum 

2. Mengalami hadats kecil dan hadats besar 

3. Bercanda dan lupa 

4. Menyentuh dua lubang tubuh depan dan belakang 

(anus dan alat kelamin) 

   Perbuatan yang membatalkan wudhu ditunjukkan nomor …. 

A. 1 dan 2       

B. 2 dan 3 

C. 2 dan 4       

D. 1 dan 4 

 

22. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1). Membaca niat 

(2). Mengusap kepala dengan tanah/debu suci 

(3). Mengusap muka dengan tanah/debu suci 

(4). Mengusap hidung dengan tanah/debu suci 

(5). Mengusap kedua tangan sampai siku-siku dengan 

tanah/debu suci 

(6). Mengusap sebagian kepala dengan debu/tanah suci 

(7). Tertib 

(8). Membaca doa selesai tayammum 

Pernyataan tersebut yang merupakan rukun dalam 

bertayamum adalah …. 

A. 1, 2, 3, dan 4       

B.  5, 6, 7, dan 8 
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C.  2, 4, 6, dan 8        

D.  1, 3, 5, dan 7 

 

23. Berikut ini merupakan hal-hal yang membatalkan 

tayamum, kecuali ….  

A. Semua yang membatalkan wudhu adalah membatalkan 

tayammum 

B. Lupa berwudhu, makan dan minum serta tertidur 

C. Melihat/mendapatkan air bagi yang bertayammum karena 

sulit mendapatkan air sebelum salat 

D. Penyakit yang menyebabkan dirinya dilarang kena air 

telah sembuh sebelum melaksanakan salat 

 

24. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1). Melakukan istinja, kemudian membasuh muka dan kedua 

tangan sampai sikut dengan air mengalir 

(2). Mengusap muka dengan debu tersebut satu kali sambil 

membaca niat: “Nawaitut Tayammuma Li Istibahatis 

Sholati Fardhol Lillahi Ta’ala” 

(3). Membasuh muka dengan debu tersebut satu kali sambil 

membaca niat: “Nawaitul Ghusla Lirof’il Hadatsil Akbari 

Fardhol LIllahi Ta’ala” 

(4). Letakkan kedua tangan di atas debu yang suci, kemudian 

ditiup perlahan agar menipis debunya 

Yang merupakan aktifitas saat bertayamum ditunjukkan nomor 

.… 

A. 1 dan 2      

B. 3 dan 4  
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C. 2 dan 4    .  

D. 1 dan 3 

 

25. Cara mensucikan najis Mutawassitoh ‘Ainiyyah adalah ….  

A. Cukup memercikkan pakaian dengan air ke tempat 

terkena najis tersebut 

B. Dengan membersihkan tempat terkena najis sampai 

hilang zatnya, baunya, rasanya dan warnanya 

C. Dengan cara membersihkan dengan air sebanyak tujuh 

kali, salah satunya dicampur dengan debu/pasir/tanah 

sampai hilang zatnya, baunya, rasanya dan warnanya  

D. Dengan cara mengalirkan dengan air ke tempat terkena 

najis sampai hilang baunya  

   

26. Cara mensucikan diri dari najis Mugholadhoh adalah ….  

A. Cukup memercikkan pakaian dengan air ke tempat 

terkena najis tersebut 

B. Dengan cara membersihkan dengan air dan sabun 

sampai bersih ke tempat terkena najis tersebut sampai 

hilang zatnya, baunya, rasanya dan warnanya 

C. Dengan cara membersihkan dengan air sebanyak tujuh 

kali, salah satunya dicampur dengan debu/pasir/tanah 

sampai hilang zatnya, baunya, rasanya dan warnanya  

D. Dengan cara mengalirkan dengan air ke tempat terkena 

najis sampai hilang baunya 

 

27.  Perhatikan pernyataan berikut! 

(1). Berasal dari keluarga terpandang  
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(2). Memiliki kemampuan ekonomi yang kuat 

(3). Mengetahui syarat dan rukun shalat serta perkara yang 

membatalkannya 

(4). Imam yang paling termasyhur di kalangan makmum 

Pernyaataan yang merupakan syarat menjadi imam adalah 

…. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

28. Perhatikan al Hadis berikut! 

شرين  د رجة    صالةُ الجماعة  ت فُضُل على صالة  الفذ   بس بع  وع 

 

Hadis tersebut menjelaskan tentang … shalat berjama’ah. 

A. Kewajiban  

B. Keutamaan 

C. Rukun  

D. Syarat  

 

29. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1). Makmum laki-laki dewasa 

(2). Makmum perempuan dewasa 

(3). Makmum laki-laki anak-anak  

(4). Makmum perempuan anak-anak 

Urutan shaf dalam shalat berjama’ah yang benar adalah …. 

A. 1, 3, 4, dan 2 
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B. 1. 2, 3, dan 4 

C. 4, 3, 2, dan 1 

D. 2, 4, 1, dan 4 

 

30. Jika imam melakukan kekeliruan gerakan saat shalat 

berjama’ah, maka cara mengingatkannya dengan mengucapkan 

…. 

A. Takbir  

B. Tasbih  

C. Tahlil  

D. Istighfar  

  

31. Perhatikan ilustrasi berikut! 

(1). Saat hendak berjama’ah, Azka menunggu imam hampir 

selesai membaca surat setelah al-Fatihah, lalu ia 

bergabung shalat berjama’ah 

(2). Ali ketinggalan 1 rakaat shalat maghrib, ia bergegas 

membaca cepat shalatnya dan berhasil mengejar 

rakaatnya imam sehingga ia selesai bersama imam 

(3). Saat hendak berjama’ah shalat ashar, Zaki mendapatkan 

imam sudah rakaat kedua sehingga setelah imam 

salam ia menambah satu rakaat lagi  

(4). Burhan bergabung shalat jama’ah Isya saat imam 

berdiri pada rakaat ketiga, saat imam salam ia ikut 

salam kemudian shalat lagi 2 rakaat 

Praktik makmum masbuk yang tepat adalah ….  

A. 1 
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B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

32. Perhatikan pernyataan berikut! 

1. Makmum bergabung shalat jama’ah saat iman i’tidal 

2. Makmum bergabung shalat jama’ah saat imam sujud 

3. Makmum bergabung shalat jama’ah saat imam rakaat 

kedua 

4. Makmum bergabung shalat berjamaah saat imam 

selesai takbiratul ihram 

Makmum muwafiq yang benar adalah …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

33. Ahmad terlambat datang ketika hendak shalat berjama’ah di 

masjid dan mendapati imam sedang tahiyatul awal. 

Sikap yang dilakukan Ahmad adalah …. 

A. Takbiratul ihram dulu, terus berdiri tidak ikut tahiyatul 

bersama imam 

B. Takbiratul ihram kemudian langsung ikut tahiyatul awal 

bersama imam.  

C. Menunggu imam berdiri baru setelah itu takbiratul 

ihram  
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D. Takbiratul ihram kemudian shalat sendiri sampai 

menyamai gerakan imam 

 

34. Perhatikan hikmah shalat berjama’ah berikut ini! 

(1). Memiliki kesempatan untuk menjalin silaturahmi 

dengan sesama muslim 

(2). Menghilangkan kotoran hati dan niat buruk dalam diri 

(3). Mendidik diri dan hati agar siap dalam menerima 

kritikan 

(4). Hati menjadi tenteram dan damai 

Hikmah shalat berjama’ah secara sosial adalah …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

35. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No Pernyataan 

1. Berlaku hukum rimba (siapa yang kuat, dia yang 

menang) 

2. Menganut paham monotheisme (Ketuhanan Yang 

Maha Esa) 

3. Bayi perempuan yang lahir akan dikubur hidup-

hidup 

4. Menyembah Allah SWT dan menjalankan agama 

warisan Nabi Ibrahim AS 
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5. Minuman keras, perzinaan dan perjudian menjadi 

kebanggaan 

6. Hidupnya Bersatu 

 

Yang merupakan ciri-ciri masyarakat Jahiliyah 

ditunjukkan nomor .… 

A. 1, 2, dan 3       

B. 4, 5, dan 6 

C. 1, 3, dan 5 

D. 2, 4, dan 6      

 

36. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Mekkah 

adalah .… 

A. petani       

B. pedagang 

C. nelayan 

D. buruh 

 

37. Perhatikan pernyataan berikut! 

No Kegiatan  

1. Dilakukan secara terang-terangan 

2. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi 

3. Dari kota satu ke kota lainnya sepanjang Jazirah Arab  

4. Dari door to door (pintu ke pintu) 

5. Kepada siapa pun termasuk ke penguasa Quraisy 

6. Hanya sebatas tetangga dan kerabat dekat 

Strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada 

awal masa kerasulannya ditunjukkan nomor .… 
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A. 1, 2, dan 3       

B. 4, 5, dan 6 

C. 1, 3, dan 5 

D. 2, 4, dan 6       

 

 

38. Perhatikan tabel nama-nama sahabat Nabi berikut Ini! 

Tabel 1 Tabel 2 

1. Siti ‘Aisyah binti Abu 

Bakar 

2. Abu Bakar Shiddiq 

3. Umar bin Khattab 

4. Utsman bin Affan 

5. Ali bin Abi Thalib 

6. Abu Thalib bin Abdul 

Muthalib  

7. Bilal bin Rabah 

8. Sa’ad bin Abi Waqqash 

9. Zubair bin Awwam 

1. Siti Khadijah binti 

Khuwailid 

2. Abu Bakar Shiddiq 

3. Utsman bin Affan 

4. Ali bin Abi Thalib 

5. Umar bin Khattab 

6. Siti ‘Aisyah binti Abu 

Bakar 

7. Siti Fatimah Azzahra 

8. Bilal bin Rabah 

9. Halimatus Sa’diyah 

Tabel 3 Tabel 4 

1. Siti Khadijah binti 

Khuwailid 

2. Abu Bakar Shiddiq 

3. Utsman bin Affan 

4. Ali bin Abi Thalib 

5. Zaid bin Haritsah 

6. Abdurahman bin ‘Auf 

7. Zubair bin Awwam 

8. Sa’ad bin Abi Waqqash 

1. Siti Khadijah binti 

Khuwailid 

2. Abu Bakar Shiddiq 

3. Utsman bin Affan 

4. Ali bin Abi Thalib 

5. Umar bin Khattab 

6. Siti ‘Aisyah binti Abu 

Bakar 

7. Zubair bin Awwam 
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9. Thalhah bin Ubaidillah 8. Sa’ad bin Abi Waqqash 

9. Thalhah bin Ubaidillah 

Sahabat Nabi Muhammad Saw yang tergolong As-Sabiqunal 

Awalun ditunjukkan tabel nomor .… 

A. 1       

B. 2 

C. 3     

D. 4 

 

39. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 

tahun bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan ditandai 

dengan turunnya wahyu pertama adalah ….  

A. Al-‘Alaq ayat 1-5      

B. Al-‘Alaq ayat 1-19 

C. Al-Baqarah ayat 1-5   

D. Al-Fatihah ayat 1-7 

 

40. Perhatikan ilustrasi berikut ! 

Setiap ingin melaksanakan salat ke masjid, Ahmad melihat kotoran 

yang ditaruh oleh orang yang tidak suka kepadanya. Karena itu 

sebelum ke masjid Ahmad harus membersihkan dahulu kotoran 

tersebut. Demikian ini berjalan setiap hari. Sampai suatu saat 

Ahmad tidak melihat ada kotoran lagi sehingga Ahmad bertanya 

kepada tetangga sebelahnya kemanakah orang yang setiap hari 

menaruh kotoran itu? Tetangganya menjawab bahwa orangnya 

sedang sakit. Selesai dari masjid, Ahmad segera menjenguk orang 

tersebut. Melihat dijenguk oleh Ahmad, orang tersebut malu dan 
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kagum dengan akhlak Ahmad sehingga ia berjanji akan mengikuti 

dan menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. 

Dari ilustrasi tersebut sikap yang dimiliki Ahmad adalah .… 

A. tawadhu’, amanah, qanaah    

B. ikhlash, sabar, pemaaf 

C. jujur, amanah, masa bodoh 

D. ikhlash, sabar, cerdas  

 

41. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Sasaran 

1. Seluruh kafir Quraisy 

2. Teman-teman terdekat 

3. Kerabat terdekat 

4. Istri pertama (Siti Khadijah) 

5. Orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad 

SAW dan Islam 

6. Abu Jahal, Abu Lahab, Umar bin Khattab  

 Pada masa awal kenabian sasaran utama dakwah Nabi 

Muhammad SAW adalah nomor …. 

A. 1, 2, dan 3       

B. 2, 5, dan 6 

C. 2, 5, dan 6 

D. 2, 3, dan 4       
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42. Perhatikan pernyataan berikut ini!  

No. Pernyataan 

1. Seluruh Kafir Quraisy sangat menerima dengan 

tangan terbuka 

2. Dakwah Nabi Muhammad SAW disambut dengan 

sangat luar biasa 

3. Sebagian besar menolak mentah-mentah 

4. Sebagian kecil menerima dengan penuh keikhlasan 

5. Sebagian besar mencaci-maki dan tidak menerima 

Islam 

6. Hanya sebagian kecil saja yang menolak ajaran Nabi 

Muhammad SAW 

Reaksi dan sikap kaum kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad 

SAW mulai berdakwah secara terang-terangan ditunjukkan 

nomor .… 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, 2, dan 6 

C. 3, 4, dan 5  

D. 4, 5, dan 6  

 

43. Perhatikan Q.S. Ar-Rahman/55: 33 berikut ini! 

ض    اْلا را نا  ا قاط ار   السَّٰمٰوت   و  ا م  ت ط عاتُما  ا نا  ت نافُذُوا ناس   ا ن   اسا اْلا  ن    و  عاش ر   الاج  ٰيم 

ن   ا ْلَّ  ب ُسلاٰطن    ا   ْل   ت نافُذُوا  ف انافُذُوا

Kalimat yang mengandung hukum bacaan alif lam syamsiyah 

adalah .… 

1 2 3 4 
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A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

44. Perhatikan Q.S. al-Rahman/55: 33 berikut! 

 

Arti lafadz yang bergaris bawah adalah .… 

A. Wahai golongan jin dan manusia 

B. Jika kamu sanggup menembus 

C. Penjuru langit dan bumi 

D. Maka tembuslah 

 

45. Perhatikan Q.S. al-Mujadalah/58: 11 berikut! 

 

Arti lafadz yang bergaris bawah adalah …. 

A. Berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu 

B. Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit 

dan bumi, maka lintasilah 

C. Jika dikatakan berdiri, maka berdirilah kalian agar 

derajatmu diangkat oleh Allah Swt.  

D. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan 

diberi ilmu dengan beberapa derajat  
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46. Perhatikan Q.S. Ar-Rahman/55: 33 berikut! 

ض    اْلا را نا  ا قاط ار   السَّٰمٰوت   و  ا م  ت ط عاتُما  ا نا  ت نافُذُوا ناس   ا ن   اسا اْلا  ن    و  عاش ر   الاج  ٰيم 

ن   ا ْلَّ  ب ُسلاٰطن    ا   ْل   ت نافُذُوا  ف انافُذُوا

 

Lafadz yang bergaris bawah memiliki arti ….   

A. Wahai golongan jin dan manusia 

B. Jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi 

C. Maka tembuslah dengan kekuatanmu  

D. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan 

kekuatan (dari Allah) 

 

47. Perhatikan tabel berikut! 

No. Al Qomariyah Al Syamsiyah 

1 

  

2 
  

3 

  

4 
 

 

Isian yang benar dari alif lam Qamariyah dan alif lam 

Syamsiyah terdapat pada nomor .... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 
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C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4  

  

48. Perhatikan Q.S. al-Mujadalah/58: 11 berikut! 

 

ا ذ ا  ا ي فاس ح   ّللٰاُ  ل ُكما   و  ٰجل س   ف افاس ُحوا ا ف ى  الام  ا ا ذ ا ق يال   ل ُكما  ت ف سَُّحوا نُوآْ يان   ٰام  ا الَّذ  ٰيْٓا يُّه 

ّللٰاُ   ٰجت    و  لام   د ر  تُوا الاع  يان   اُوا الَّذ  ناُكما   و  ا م  نُوا يان   ٰام  ف ع   ّللٰاُ  الَّذ  ا ي را ا ف اناُشُزوا ق يال   اناُشُزوا

ب يار   ن   خ  لُوا ا ت عام   ب م 

Arti lafadz yang bergaris bawah adalah .... 

A. Allah Maha Mendengar terhadap apa yang kamu 

ucapkan 

B. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan 

C. Allah Maha Kuasa atas apa yang kamu usahakan 

D. Allah Maha Melihat terhadap apa yang kamu perbuat 

 

49. Perhatikan hadits berikut! 

لِّ ُمْسِلٍم 
ُ
 ك

َ
 َعَل

ٌ
ة
َ
ِرْيض

َ
ِم ف

ْ
ِعل
ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 ط

 

Isi kandungan al-Hadits tersebut menjelaskan tentang .... 

A. Kewajiban mencari ilmu bagi setiap muslim 

B. Mencari ilmu dimulai dari buaian sampai liang lahat 

C. Jika ingin bahagia dunia dan akhirat harus memiliki 

ilmu 

D. Orang yang yang berjalan mencari ilmu akan 

dimudahkan jalan ke surga 
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50. Isi kandungan Q.S. ar-Rahman/55: 33 memotivasi kaum 

muslimin agar .... 

A. beribadah hanya mengharap ridho Allah Swt. 

B. rajin berinfak dan bersedekah untuk fakir miskin 

C. menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

D. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada 

Allah Swt. 
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Latihan 2 
 

I. Jawablah soal-soal dengan benar, dengan memilih 

jawaban yang benar  A, B, C, atau D berikut ini! 

 

1. Dal.am Al-Qur’an Allah Swt Berfirman : bahwa Allah Swt. akan 
mengangkat derajat. orang yang beriman dan berilmu 
pengetahuan beberapa derajat, terdapat dalam Qur’an … 

A. QS. Baqarah ayat 11  

B. QS. al-mujadalah ayat 33  

C. QS. al-Muminun ayat 11 

D. QS. al-mujadalah ayat 11 

 

2. Perhatikan ayat berikut ini !  

ٰجت    لام   د ر  تُوا الاع  يان   اُوا الَّذ  ناُكما   و  ا م  نُوا يان   ٰام  ف ع   ّللٰاُ  الَّذ   ي را

 Arti Potongan ayat diatas adalah ….. 

 A.  Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat 

 B.  Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman 

 C.  Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan  

 D.  Hai golongan jin dan manusia  

 

3. Perhatikan hadist dibawah ini ! 

لِّ ُمْسِلٍم 
ُ
 ك

َ
 َعَل

ٌ
ة
َ
ِرْيض

َ
ِم ف

ْ
ِعل
ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 ط

 Isi kandungan Hadist diatas adalah…. 

A. Menuntut ilmu memudahkan jalan menuju ke surga 

B. Derajat orang yang berilmu akan diangkat oleh Allah 

C. Niat menuntut ilmu harus ikhlas 

D. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim 
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4. Perhatikan pernyataan dibawah ini ! 

 1.  Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

 2.  Bersikap sopan saat belajar dan menghormati guru 

 3.  Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan 

kekuatan akal semata 

 4.  Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan 

kekuasaan Allah SWT 

 Pernyataan diatas yang menunjukan semangat menuntut 

ilmu adalah…. 

A. 1,2 dan 3   C. 1,2, dan 4  

B. 2, 3, dan 4   D. 1, 3, dan 4 

 

4. Perhatikan Qs. Ar-rahman ayat 33  

ن   ا ْلَّ  ب ُسلاٰطن    .1 ناس   .3 ْل   ت نافُذُوا اْلا  ن    و  عاش ر   الاج   ٰيم 

ا  .2 ت ط عاتُما  ا نا  ت نافُذُوا ا   .4 ا ن   اسا ض   ف انافُذُوا اْلا را نا  ا قاط ار   السَّٰمٰوت   و   م 

 

 Susunan yang benar dari potongan-potongan ayat 

tersebut adalah … 

A. 3, 2, 4 dan 1   C. 2,3,4 dan 1  

B. 1, 2, 3 dan 4   D. 3, 4, 2, dan 1 

 

6. Di dalam ilmu tajwid ada yang kita kenal hukum bacaan ”Al”. 

Di bawah ini yang termasuk huruf–huruf al-qomariyah 

adalah …. 

A. ا, و, ن   C.  ا, و, ت  

B. ب, و ,ح   D.  ي, و, ث  
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7. Perhatikan potongan ayat berikut  

نا  ا قاط ار   السَّٰمٰوت    م 

Kalimat mengandung hukum bacaan’ As-Samsiayah’. 

 

Penyebab hukum bacaan tersebut adalah…  

     A. Mim berhadapan dengan huruf Jim  

    B. Al berhadapan dengan huruf sin  

    C. Dhomah berhadapan dengan wawu sukun 

    D. Fathah berhadapan dengan dal sukun  

 

8. Allah memiliki Asma’ul Husna, maka bermohonlah dengan 

menyebut Nya dan tinggalkan orang-orang yang menyalah artikan 

nama-namaNya. (Q.S. al-A’raf / 7:180). Arti dari Asmaul Husna 

adalah nama-nama Allah yang ... 

A. baik dan indah  C. modern 

B. Maha Sempurna  D. Mulia  

 

9. Fatimah disuruh membeli minyak goreng di sebuah warung. 

Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya 

lebih dari seharusnya, lalu ia mengembalikannya. Ia sadar 

bahwa Allah Swt. selalu melihat perbuatannya, karena Allah 

Swt. Bersifat ... 

A. al-‘Aliim   C. as-Samii 

B. al- Khabiir   D. al-Bashiir 

 

10.  Allah Swt sendirilah yang mengetahui kapan terjadi hari 

kiamat, mengetahui apa yang terkandung di dalam rahim, 
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mengetahui kapan turun hujan, karena Allah memiliki 

Asma’ul Husna… 

 A. as-samii’   C. al-aliim  

 B. al-bashiir   D. al-khabiir  

 

11. Ahmad selalu berhati-hati dalam mengerjakan ulangan, dan meneliti 

setiap soal yang ia kerjakan dengan baik, sehingga jawabannya 

benar. Perbuatan tersebut merupakan pengamalan dari … 

 A. as-samii’   C. al-aliim  

 B. al-bashiir   D. al-khabiir  

 

12. Subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. 

Semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang tidak 

satupun benda langit yang saling bertabrakan. Fenomena 

alam tersebut adalah merupakan bukti bahwa Allah bersifat 

Al-khabiir yang artinya ... 

 A. Maha Teliti   C. Maha mengetahui  

 B. Maha melihat   D. Maha mendengar 

 

13. Hasan selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan 

perbuatannya, karena ia yakin bahwa Allah Swt. senantiasa 

mendengarnya. Perbuatan tersebut merupakan pengamalan 

dari keyakinannya bahwa Allah SWT bersifat…. 

 A. as-samii’   C. al-aliim  

 B. al-bashiir   D. al-khabiir  

 



Mila Hasanah 

217 | Sukses PAT PABP 
 

14. Jika kita mendapat titipan barang dari seseorang untuk 

disampaikan kepada orang lain, maka kita harus segera 

menyampaikanya supaya barang tersebut tidak berubah, 

tidak hilang, tidak terkurangi. Berikan barang tersebut 

secara utuh tanpa berkurang sedikitpun. Ilustrasi tersebut 

merupakan perilaku… 

 A. Amanah   C. Istiqomah  

 B. Ikhlas    D. Jujur 

 

15.  Perhatikan pernyataan berikut !  

1. Selalu datang terlambat ke sekolah 

2. Belajar terus-menerus hingga paham 

3. Selalu melaksanakan shalat tepat waktu 

4. Selalu mentaati peraturan baik sekolah,rumah maupun 

masyarakat 

        Pernyataan diatas yang termasuk sikap istiqomah adalah…. 

 A. 1, 2, dan 3   C. 1, 3, dan 4  

 B. 1, 2, dan 4   D. 2, 3, dan 4 

 

16.  Aminah disuruh ayahnya pergi ke warung untuk membeli 

sembako. Aminah diberi uang sebesar Rp. 50.000 dan masih 

ada kembalian Rp. 5000. Uang kembalian itu diberikan lagi 

kepada ayahnya. Perilaku yang ditunjukan oleh Aminah 

merupakan contoh … 

 A. Amanah   C. Empati  

 B. Istiqomah   D. Jujur 
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17. Perhatikan pernyataan berikut ini. 

1. Akan dipercaya orang lain,  

2. Mendapatkan banyak teman,  

3. Mendapatkan banyak harta, 

4. Akan selalu bersama Allah Swt. 

Yang termasuk hikmah perilaku jujur adalah.... 

 A. 1, 2 dan 3   C. 1, 2 dan 4  

 B. 2, 3 dan 4   D. 1, 3 dan 4 

 

18.  Ketika seseorang di beri amanah tetapi ia tidak menjalankan 

amanah dengan sebaik-baiknya, maka orang tersebut akan 

mendapat balasan berupa … 

 A. Pujian dari orang lain  

 B. Keuntungan yang besar  

 C. Dosa dan siksaan Allah swt yang sangat pedih 

 D. Harta yang melimpah 

 

19.  Keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim karena 

sebab-sebab tertentu sehingga dilarang melakukan ibadah. 

Hal tersebut dinamakan …. 

A. Hadats                 C. Junub  

B. Istihadah   D. Mentruasi  

 

20. Bersuci untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadast 

besar cukup dengan mengusap muka dan kedua tangan 

sampai sikut dengan menggunakan debu merupakan 

pengertian dari… 
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A. Tayamum   C. Istinja  

B. Istihadlah   D. berwudlu 

 

21. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

 1. Melihat air sebelum shalat  

 2. Hilang akal  

 3. Makan dan minum 

 4. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur 

 5. Murtad 

 Pernyataan-peryataan diatas yang membatalkan 

tayamum… 

A. 1, 2, 4, dan 5  C. 1, 2,3, dan 5  

B. 2, 3, 4, dan 5   D. 1, 3, 4 dan 5  

 

22.  Seorang muslim wajib berthaharah atau bersuci sebelum 

melakukan shalat dan thaharah itu merupakan salah satu 

syarat sah shalat, bila dia mempunyai hadats besar atau 

janabah misalnya, maka untuk suci dari hadats besar 

tersebut ia harus melakukan … 

A. Istinja   C. Mandi wajib  

B. Mandi biasa                D. Wudhu 

 

23.  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ! 

1. Niat 

2. Tertib  

3. Menyiramkan air keseluruh tubuh 
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 Urutan yang benar dalam melaksanakan mandi wajib 

adalah…. 

A. 1, 2 dan 3   C. 2 , 1 dan 3  

B. 1,3 dan 2   D. 3, 2 dan 1 

 

24.  Ada banyak hal yang dilarang bagi orang yang sedang 

berhadas besar tapi boleh melakukan …. 

A. Thawaf ditanah suci  

B. Membaca shalawat  

C. Membaca al-qur’an 

D. I’tikaf di masjid  

 

25.  Umar melaksanakan shalat bersama teman-temanya, 

Umar berdiri paling depan diantara teman yang lain. Maka 

Umar sebagai …. 

A. Munfarid   C. Ma’mum  

B. Masbuk   D. Imam 

 

26.  Shalat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih dan salah 

satunya menjadi imam. Kalimat tersebut merupakan 

pengertian…. 

A. Salat wajib   C. Shalat mutlaq  

B. Shalat sunah  D. Shalat berjamaah 

 

27.  Menurut syariat islam keutamaan shalat berjamaah 

dibandingkan dengan shalat sendirian adalah …. 
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A. 20 derajat   C. 27 derajat  

B. 25 derajat   D. 30 derajat 

 

28.  Makmum yang tidak mengikuti imam secara sempurna 

sehingga ia harus melengkapi jumlah rakaat sesudah imam 

salam. Makmum tersebut dinamakan … 

A. Munafik   C. Masbuk  

B. Murtad   D. Mualaf 

 

29.  Perhatikan hal-hal berikut! 

1. Hujan lebat 

2. Sakit 

3. Ketinggalan rakaat imam 

4. Tidak mendapat shaf depan 

 Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seorang 

muslim melakukan shalat secara munfarid adalah 

A. 1 dan 4   C. 1 dan 2  

B. 2 dan 3   D. 3 dan 4 

 

30.  Ketika Amir memasuki masjid hendak shalat berjama’ah, 

imam dan para makmum sedang sujud. Tindakan Amir 

yang paling tepat adalah…. 

 A.  Menunggu imam dan makmum berdiri kemudian 

takbiratul ikhram dan shalat bersama 

 B.  Takbiratul ihram, kemudian langsung sujud bersama 

imam dan para makmum yang lain 
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 C.  Langsung sujud saja tanpa melakukan takbiratul 

ihram agar tidak banyak tertinggal dengan jamaah 

lain 

D.  Takbiratul ihram , membaca al-fatiah, ruku, itidal, lalu 

sujud dengan cepat  

 

31.  Perhatikan pernyataan berikut ini! 

 1.  Pak Umar berumur 55 tahun dan kurang fasih 

membaca al-qur’an 

 2.  Ibu Aminah berumur 57 tahun dan fasih membaca al-

qur’an 

 3.  Farhan berumur 15 tahun dan fasih membaca al-qur’an  

 4.  Pak Rosyid berumur 35 tahun dan fasih membaca al-

qur’an  

 

 Orang yang tepat dipilih menjadi seorang imam adalah....  

A. Aminah   C. Rasyid  

B. Farhan   D. Umar 

 

32. Shaf atau barisan bagi seorang makmum laki-laki yang 

paling baik ada dibarisan … 

A. Paling depan di belakang imam  

B. Sejajar dengan imam  

C. belakang  

D. di tengah 

 

33.  Shaf atau barisan makmum wanita ketika bercampur 

dengan makmum laki-laki yang paling utama … 
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A. Tengah   B. Sejajar Imam  

C. Depan   D. Belakang 

 

34.  Nabi Muhammad saw diangkat oleh Allah swt menjadi 

rasul pada usia … 

A. 25 tahun   C. 30 tahun  

B. 30 tahun                D. 40 tahun 

 

35.  Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul ditandai 

dengan menerima wahyu 

A. surah al-Fatihah 1-7  

B. surah al-Baqarah 1-5  

C. surah al-‘Alaq ayat 1-5 

 D. surah al-Falaq ayat 1-5 

 

36.  Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi seorang rasul, 

beliau sering melakukan khalwat (menyepi) memikirkan 

kondisi masyarakat Mekah yang demikian rusak moralnya. 

Beliau berkholwat disebuah gua yang bernama … 

A. Jabal nur   C. Gua Hiro  

B. Jabal Uhud   D. Gua tsur 

 

ين    .37 ك  ضا  ع ن   الاُمشار  أ عار  رُ  و  م  ا تُؤا د عا  ب م   ف اصا

Ayat tersebut berisi perintah kepada Rasul allah untuk 

melaksanakan dakwah secara … 

A. Sembunyi-sembunyi  

B. Terang-terangan  
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C. Diam-diam 

D. Membabi buta 

 

38.  Dalam menjalani pekerjaannya yang berat Rasulallah 

tidak pernah mengeluh sedikitpun. Rasulallah juga 

memiliki sifat jujur dan tidak pernah berbohong sehingga 

dijuluki… 

A. Al-Hadi   C. Al- Yakin  

B. Al-Mukmin   D. Al-Amin 

 

39. Berkat kegigihan dalam berdakwah Rasulallah mendapat 

pengikut dari semua lapisan masyarakat Mekah. dakwah 

yang dilakukan Rasulallah di Mekah selama … 

A. 20 tahun   C. 13 tahun  

B. 15 tahun   D. 10 tahun 

 

40.  Orang yang pertama mempercayai kenabian dan 

kerosulan Muhammad saw dari kalangan wanita adalah… 

A. Aminah   C. Fatimah  

B. Khodijah   D. Ummu Jamil 
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II.  Jawablah pertanyaan ini dengan jelas dan benar ! 

 41.  Jelaskan kandungan Q.S. Ar-rahman /55 : 33 ! 

 42.  Jelaskan pengertian Asmaul Husna ini; al-Alim, al-

Khobir, as-Sami dan al-Bashir menurut bahasa ! 

 43.  Jelaskanlah sebab-sebab hadas besar minimal 4 sebab 

! 

 44.  Tulislah 4 syarat sah shalat berjama’ah ! 

 45.  Didalam sejarah kebudayaan Islam kita mengenal as-

sabiqunal awalun, jelaskan ! 
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KUNCI JAWABAN LATIHAN 2  
 

I. Kunci Jawaban Pilihan Ganda 
 

1. D 11. B 21. A 31. C 
2. D 12. A 22. C 32. A 
3. D 13. A 23. B 33. D 
4. C 14. A 24. B 34. D 
5. A 15. D 25. D 35. C 

6. B 16. D 26. D 36. C 
7. B 17. C 27. C 37. B 
8. A 18. C 28. C 38. D 
9. D 19. A 29. C 39. D 

10. C 20. A 30. B 40. B 
 

 

II. Kunci Jawaban Esay 
 

41. Isi kandungan QS Ar-rahman/55:33: Pentingnya ilmu 

pengetahuan bagi kehidupan umat manusia 

 

42. Pengertian Asmaul husna: 

 - Al-‘Alim Artinya Allah Maha Mengetahui 

 - Al-Khabiir Artinya Allah Maha Teliti 

  - Al-Bashiir Artinya Allah Maha Melihat 

  - As-Sama’ Artinya Allah Maha Mendengar 

 

43. 4 hal penyebab hadast besar 

✔ Keluar mani 

✔ Bersetubuh 

✔ Haid 
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✔ Melahirkan 

✔ Nifas 

✔ Meninggal dunia 

 

44. 4 sarat sah salat berjamaah 

✔ Ada imam 

✔ makmum berniat mengikuti imam 

✔ salat berjamaah dalam satu tempat/majlis 

✔ salat makmum harus sesuai dengan salat imam 

 

45. Pengertian assabuqunal aw-walun adalah Orang-orang 

yang pertama kali memeluk agama Islam 
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Latihan 3 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) 
 

A. Pilihlah huruf A, B,C, atau D sebagai jawaban yang paling 

benar! 

 

1. Kata Pada : قالوأ mengandung bacaan mad, penyebab dibaca 

mad adalah… 

A. Fathah berhadapan dengan huruf yasukun 

B. Kasroh berhadapan dengan huruf yasukun 

C. Domah berhadapan dengan huruf waw sukun 

D. Fathah berhadapan dengan huruf dal sukun 

 

2.  Kalimat :  لون خبب  تعموهللا بما  memiliki arti … 

 A.  Dan Allah yang Maha Melihat apa yang kamu kerjakan 

 B.  Dan Allah yang Maha Teliti apa yang kamu kerjakan 

 C.  Dan Allah yang Maha Mendengar apa yang kamu 

kerjakan 

 D.  Dan Allah yang Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan 

 

3.  Surah ar-Rahman ayat 55:33 menjelaskan tentang … 

A.  Kewajiban berbuat baik kepada orang tua 

B.  Kewajiban menuntut ilmu 

C.  Kewajiban menjauhi larangan-larangan Allah Swt. 

D.  Kewajiban mengerjakan sholat 
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4.  Kalimat  ةضلم فريالعطلب  di baca … 

A. Sholabul ‘ilmi wardhatun  

B. Shalabul ‘ilmi faridlatun  

C. Thalabul ‘ilmi wardhatun 

D. Thalabul ‘ilmi faridlatun 

 

5.  Berikut ini adalah hikmah orang yang berilmu, kecuali … 

A. Akan diangkat derajatnya 

B. Mampu menyelesaikan masalah 

C. Akan beriman dengan sempurna 

D. Boleh melakukan apa saja 

 

6.  Surah al-Mujadalah/58:11menjelaskan tentang … 

A. Perintah berbuat baik kepada orang tua 

B. Derajat orang yang beriman dan berilmu 

C. Kewajiban mengerjakan sholat 

D. Kewajiban menjauhi larangan-larangan Allah Swt. 

 

7.  Fatimah disuruh membeli minyak goreng di sebuah 

warung. Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa 

jumlahnya lebih dari seharusnya, lalu ia 

mengembalikannya. Ia sadar bahwa Allah Swt. selalu 

mengawasi perbuatannya, karena Allah Swt. bersifat … 

 A. Al-‘Aliim  

B. As-Sami’  

C. Al-Khabiir  

D. Al-Bashiir 
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8.  Subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. 

Semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang. 

Fenomena alam tersebut adalah merupakan bukti Allah 

Maha… 

A. Mendengar  

B. Teliti  

C. Melihat  

D. Mengetahui 

 

9.  Diantara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-

‘Aliim adalah … 

A. Bersikap pemaaf kepada sesama  

B. Rajin dalam menimba ilmu  

C. Bersikap dermawan kepada sesama 

D. Berusaha menghindari kemungkaran 

 

10.  Arti dari Asmaul Husna adalah… 

A. Nama-nama Allah Swt. Yang baik  

B. Nama-nama Allah Swt yang benar  

C. Sifat-sifat Allah Swt. 

D. Nama-nama Allah Swt yang kuasa 

 

11.  Allah Swt. Maha Melihat segala sesuatu walaupun lembut 

dan kecil. Allah swt pun melihat apa yang ada di bumi dan 

di langit. Allah Maha Melihat merupakan makna… 

A. As-Sami’  
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B. Al-‘Aliim  

C. Al-Khabiir  

D. Al-Bashiir 

 

12.  Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah arti 

dari… 

A. Iman  

B. Ihsan  

C. Islam  

D.Taqwa 

 

13.  Dibawah ini perilaku yang mencerminkan sifat amanah 

adalah… 

A. Berkata sejujurnya kepada orang tuanya 

B. Meminjam barang, lalu ia mengembalikannya 

C. Teman menitipkan air, ia meminumnya sedikit 

 D. Menghormati dan menaati orang tua dan guru 

 

14.  Sebagai ketua osis Raihan ingin tetap menjaga kepercayaan 

yang dititipkan kepadanya. Sikap Raihan tersebut sama 

dengan… 

A. Istiqamah  

B. Amanah  

C. Jujur  

D. Cerdas 

 

15.  Perhatikan pernyataan berikut ini. 



Mila Hasanah 

232 | Sukses PAT PABP 
 

1. akan dipercaya orang lain 

2. mendapatkan banyak teman 

3. mendapatkan banyak harta 

4. akan selalu bersama Allah swt. 

 Yang termasuk hikmah perilaku jujur adalah… 

A. 1, 2 dan 3  

B. 2, 3 dan 4  

C. 1, 2 dan 4  

D. 1, 3 dan 4 

 

16.  Rasyid disuruh ayahnya pergi kewarung untuk membeli 

beras dan minyak goreng. Rosyid diberi uang sebesar 

Rp50.000,- dan masih ada kembalian Rp 5.000,-. Uang 

kembaliannya itu dikembalikannya lagi kepada ayahnya. 

Perilaku yang ditunjukkan oleh Rosyid merupakan 

contoh… 

A. Jujur  

B. Boros  

C. Empati  

D. Istiqamah 

 

17.  Orang yang memiliki sikap istiqomah akan melakukan 

perilaku … 

A. Sabar dan rendah hati  

B. Tekun dan ulet  

C. Selalu memaafkan 

D. Tidak sombong 
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18.  Menjaga tubuh agar selalu sehat dan terus bersyukur 

kepada Allah swt adalah jenis amanah kepada … 

A. Allah Swt  

B. Binatang  

C. Diri sendiri  

D. Manusia 

 

19.  Berikut ini yang tidak termasuk perilaku istiqomah 

adalah… 

A. Belajar dengan sungguh-sungguh 

B. Selalu melaksanakan sholat tepat waktu 

C. Selalu taat kepada Allah swt 

D. Selalu menaati peraturan yang ada di sekolah 

 

20.  Thaharah mengajarkan kepada kita agar selalu hidup … 

A. Damai  

B. Sederhana  

C. Bersih  

D. Tenang 

 

21.  Tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan… 

A. Hadas besar  

B. Hadas kecil  

C. Hadas kecil dan hadas besar 

D. Najis 

 

22.  Penyebab seseorang melakukan mandi besar adalah… 
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A. Buang air kecil  

B. Buang angin  

C. Tidur  

D. Haid atau nifas 

 

23.  Berikut ini hal-hal yang dibolehkan bagi perempuan yang 

sedang haid, kecuali… 

A. Berpuasa  

B. Mendengarkan ceramah  

C. Zikir dan beristighfar 

D. Mendengar azan 

 

24.  Dibawah ini adalah salah satu contoh najis mutawassitoh, 

kecuali… 

A.  Darah  

B.  Kotoran hewan  

C.  Air kencing bayi laki-laki dibawah umur 2 tahun 

D.  Bangkai 

 

25.  Perhatikan hal-hal berikut ini 

1. darah 

2. kotoran hewan 

3. air liur anjing 

4. jilatan babi 

 Yang merupakan najis mugholadoh adalah… 

A. 1 dan 3  

B. 2 dan 3  
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C. 3 dan 4  

D. 2 dan 4 

 

26.  Apabila terkena najis mugholadoh cara untuk 

mensucikannya adalah… 

 A.  Memercikan atau mengusapkan air yang suci pada  

permukaan yang terkena najis 

 B. Mengalirkan air pada benda yang terkena najis 

 C. Menghilangkan zat, rasa, warna dan baunya dengan 

menggunakan air suci 

 D. Membasuh sebanyak 7 x menggunakan air yang 

dicampur dengan tanah 

 

27.  Dalam sholat berjamaah paling sedikit jumlah jamaahnya 

adalah… 

A. Satu orang  

B. Tiga orang  

C. Dua orang  

D. Empat orang 

 

28.  Pahala sholat berjamaah lebih banyak dibanding sholat 

sendirian, yaitu… 

A. 17 derajat  

B. 37 derajat  

C. 27 derajat  

D. 47 derajat 
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29.  Di bawah ini yang bukan syarat-syarat menjadi makmum 

adalah… 

A. Makmum berniat mengikuti imam  

B. Mengetahui gerakan sholat imam  

C. Berada dalam satu tempat dengan imam 

D. Berdiri pada posisi paling depan 

 

30.  Makmum masbuk adalah makmum yang… 

A. Ketinggalan sholatnya imam  

B. Memisahkan diri dengan imam  

C. Menyesuaikan diri dengan imam 

D. Tidak mengikuti sholatnya imam 

 

31.  Perhatikan hal-hal berikut ini: 

 1. hujan lebat 

2. sakit 

3. tertinggal satu rakaat 

4. tidak mendapat saf depan 

 

 Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seorang 

muslim melakukan sholat secara munfarid adalah … 

A. 1 dan 2  

B. 1 dan 4  

C. 2 dan 4  

D. 3 dan 4 
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32.  Fasih membaca Al-Qur’an, berakal sehat, balig, seorang 

laki-laki, berdiri paling depan. Hal ini Merupakan syarat-

syarat menjadi… 

A. Imam  

B. Makmum  

C. Muslim  

D. Mukmin 

 

33.  Apabila makmum terdiri atas laki-laki, perempuan, anak 

laki-laki, dan anak perempuan, maka posisi saf untuk anak-

anak perempuan adalah… 

A. Paling belakang  

B. Di belakang imam  

C. Di belakang makmum laki-laki dewasa 

D. Di depan saf perempuan dewasa 

 

34.  Nabi Muhammad SAW lahir pada… 

A. Senin, 12 Rabiul Awwal  

B. Senin, 15 Rabiul Awwal  

C. Ahad, 12 Rabiul Awwal 

D. Jum’at, 13 Rabiul Awwal 

 

35.  Nabi Muhammad pernah mulai berdagang sendiri ke negeri 

Syam ketika berusia … 

A. 12 tahun  

B. 15 tahun  

C. 20 tahun  
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D. 25 tahun 

 

36.  Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul pada usia … 

A. 25 tahun  

B. 30 tahun  

C. 35 tahun  

D. 40 tahun 

 

37.  Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul ditandai 

dengan menerima wahyu … 

A. Surah al-Fatihah: 1-7  

B. Surah al-Falaq:1-5  

C. Surah al-Alaq: 1-5 

D. Surah al-Baqarah: 1-5 

 

38.  Setelah Nabi Muhammad saw berdakwah kepada kaum 

kafir Quraisy, sikap mereka ... 

A. Biasa-biasa saja  

B. Ada yang menerima ada yang menolak  

C. Menerima semua ajakan Nabi 

D. Menolak semua ajakan Nabi 

 

39. Saat bayi, nabi Muhammad saw diasuh oleh seorang 

perempuan dari kampung pedalaman … 

A. Siti Huzaifah  

B. Halimatus Sa’diyah  

C. Ummi Kulsum 
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D. Ummi Maktum 

 

40.  Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad saw diasuh oleh … 

A. Abu Thalib  

B. Abu Lahab 

C. Hamzah bin Abdul Muthalib 

D. Abdul Muthalib 

 

B. Esay ! 

 

41. Sebutkan arti Asmaul Husna, Al-Khabiir dan Al-‘Aliim ! 

42. Perhatikan hadits di bawah ini! 

يلن اا يو  صد ق يهد ي اَلي الب  اَلي الجنة يهد ي الب   

Apa arti dari hadist diatas? 

43. Dalam mandi besar salah satu rukunnya adalah niat. 

Tuliskan niat mandi besar ! 

44. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat-

syaratnya. Sebutkan 4 syarat sah Sholat berjamaah ! 

45. Sebutkan 4 sahabat Nabi yang termasuk ke dalam 

Assabiqunal Awwalun ! 
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KUNCI JAWABAN LATIHAN 3 
PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 

TAHUN PELAJARAN 20…/20… 

 

A. Pilihan Ganda 

1 C  11 D  21 C 31 A 

2 B  12 A  22 D 32 A 

3 B  13 B  23 A 33 A 

4 D  14 B  24 C 34 A 

5 D  15 C  25 C 35 A 

6 B  16 A  26 D 36 D 

7 A  17 B  27 C 37 C 

8 B  18 C  28 C 38 D 

9 D  19 B  29 D 39 B 

10 A  20 C  30 A 40 D 

 

B. Esay! 

41. Maha teliti dan Maha Mengetahui 

42. “Jujur itu akan membawa kebaikan dan kebaikan 

membawa ke surga” 

43. Niat mandi wajib 

 ا 
ُ
َو ْیت

َ
ْسَل ِلَر فل  ن

ُ
 ِع غ

ْ
 ل ا

َ
ا َّلِلِّ ت

َ
ْر ض

َ
ِ ف

َ
ب 
ْ
ك
َ
ل
ْ
ِث ا

َ
اَل َ عَ َحد  
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44. Syarat sah sholat 

1. Ada Imam 

2. Ada makmum 

3. Berada didalam satu majelis 

4. Makmum harus selalu mengikuti imam 

 

45. Sahabat Nabi diantaranya 

1. Siti Khodijah 

2. Abu Bakar Assidiq 

3. Ali Bin Abi Thalib 

4. Zaid bin Haritsah 

5. Ummu Aiman 
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Latihan 4 
 

A. Tempatkan tanda silang (x) di depan huruf a, b atau c 

sebelum jawaban yang benar! 

1. Kepercayaan sepenuh hati, diucapkan secara lisan dan 

dipraktikkan dalam tindakan sehari-hari, adalah 

pemahaman… 

A. Iman 

B. Islam 

C. Taqwa 

D. Ihsan 

Jawaban : A 

2. Subhanallah, keindahan alam semesta dengan segala isinya. 

Semuanya dilakukan dengan sangat rinci dan bekerja seperti 

yang Tuhan inginkan tanpa memiliki tujuan yang salah. 

Fenomena alam ini adalah bukti bahwa Allah … 

A. Maha mengetahui 

B. Dengan hati-hati 

C. dengar 

D. Lihat 

Jawaban : A 

3. Allah Maha Melihat segalanya, meskipun wujudnya sangat 

lembut baik di surga maupun di bumi. Pernyataan ini adalah 

makna dari sifat Allah … 
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A. al-‘Aliim 

B. al- Khabiir 

C. al-Bashiir 

D. as-Sami‘ 

Jawaban: C 

4. Allah SWT Mendengar setiap suara yang ada di alam semesta. 

Pendengaran Allah Yang Maha Tinggi tidak terbatas, tidak 

ada satu pun suara yang terpisah dari telinga-Nya. 

Pernyataan ini adalah makna dari … 

A. Al’Aliim 

B. As-Sami‘ 

C. Al-Bashir 

D. Al-Khabir 

Jawaban : B 

5. Semua aktivitas yang dilakukan oleh semua makhluk yang 

terlihat atau tidak terlihat harus diakui oleh Allah, karena 

Allah memiliki sifat … 

A. Al’Aliim 

B. As-Sami‘ 

C. Al-Bashir 

D. Al-Khabir  

Jawaban : C 

6. Siti Dayuni menemukan uang di kelas Rp 50.000,– dia hanya 

butuh uang hari itu, dia ingin mengambil uang untuk 

menggunakannya. Tetapi ia menyadari bahwa uang itu bukan 

miliknya, ia tidak ingin menggunakan uang yang bukan 

miliknya karena ia percaya bahwa Allah Swt memiliki sifat … 
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A. Al’Aliim 

B. As-Sami‘ 

C. Al-Bashir 

D. Al-Khabir  

 

Jawaban : C 

 بِ  .7
َ
ون

ُ
ِمن
ۡ
 ُيؤ

َ
ِذيَن َل

َّ
ِذَب ٱل

َ
ك
ۡ
ي ٱل ِ

َ
ْب
ۡ
َما َيف

َّ
     ِإن

َ
 َِٰذُبون

َ
ك
ۡ
ُم ٱل

ُ
 ه

َ
ِئك

ََٰٰٓ 
َ
ْول
ُ
 َوأ
ۖ
ِ
َّ
ِت ٱَّلل اَي َٰ  

Ayat di atas adalah kalimat Alquran yang menjelaskan 

perilaku … 

A. Prilaku jujur 

B. mandat 

C. istiqomah 

D. taqwa 

Jawaban : A 

8. Anita di suruh ibunya pergi ke warung untuk membeli beras 

dan minyak goreng.anita diberi uang sebesar Rp 25.000, dan 

masih ada kembalian Rp 2.000 uang kembaliannya itu diberikan 

lagi kepada ibunya, perilaku yang di tunjukkan oleh anita merupakan 

contoh perilaku … 

A. jujur 

B. boros 

C. empati 

D. istiqomah 

Jawaban : A 



Mila Hasanah 

245 | Sukses PAT PABP 
 

9. Perhatikan pernyataan berikut! 

1. Akan dipercaya oleh orang lain, 

2. Temukan banyak teman 

3. Dapatkan banyak kekayaan, 

4. Akan selalu bersama Allah Swt. 

Apa yang melibatkan kebijaksanaan perilaku jujur adalah … 

A. 1, 2 dan 3 

B. 2, 3 dan 4 

C. 1, 2 dan 4 

D. 1, 3 dan 4 

Jawaban : C 

10. Di bawah ini adalah perilaku yang mencerminkan sifat 

dari mandat adalah… 

A. Teman-teman meninggalkan makanan, lalu dia yang 

mengurusnya 

B. Barang yang dipinjam tidak kembali saat itu 

C. Katakan yang sebenarnya kepada orang tuanya 

D. Hormati orang tua dan guru dan patuhi mereka 

Jawaban : C 

11. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Simpan deposit 

2) menyimpan rahasia 

3) Pertahankan semua kebaikan Allah 

4) Jangan menyalahgunakan posisi 

Pernyataan di atas adalah bentuk sikap kehidupan 

sehari-hari orang yang memiliki perilaku … 
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A. jujur 

B. taqwa 

C. mempercayai 

D. istiqamah 

Jawaban : A 

12. Di bawah perilaku ini, yang mencerminkan sifat dari 

mandat, adalah … 

A. Teman-teman meninggalkan air, dia minum sedikit 

B. Anda dapat meminjam item dan mengembalikannya 

C. Katakan yang sebenarnya kepada orang tuanya 

D. Rasa hormat dan kepatuhan kepada orang tua 

Jawaban : B 

13. Sikap yang kuat terhadap pendirian dan konsekuensi 

dalam tindakan adalah pemahaman … 

A. Iman 

B. Jujurlah 

C. mempercayai 

D. istiqomah 

Jawaban : A 

14. Orang-orang yang memiliki sikap Istiqamah akan 

berperilaku … 

A. bersabar dan rendah hati 

B. gigih dan tangguh 

C. selalu memaafkan 
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D. tidak sombong 

Jawaban : A 

15. Thaharah mengajarkan kita untuk selalu hidup … 

A. mudah 

B. perdamaian 

C. Bersih 

D. tenang 

Jawaban : C 

16. Menyapu wajah dan tangan hingga siku dengan tanah suci 

sebagai pengganti wudlu atau mandi adalah… 

A. thaharah 

B. mandi wajib 

C. istinja ‘ 

D. Tayamum 

Jawaban : D 

17. Cuci tujuh kali, dan salah satunya dengan air dicampur 

dengan tanah adalah metode untuk membersihkan dari 

najis … 

A. mughaladhah 

B. mutawasitah 

C. mukhafafah 

D. ma’fu 

Jawaban : A 
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18. Di bawah ini adalah salah satu contoh tidak suci yang 

terkandung dalam Mutawassitah yang tidak suci, yaitu 

kecuali … 

A. darah 

B. Air seni bayi laki-laki di bawah 2 tahun 

C. kotoran hewan 

D. Bangkai 

Jawaban : D 

19. Jumlah makmum untuk sholat berjemaah adalah … 

orang. 

A. satu 

B. Dua 

C. Tiga 

D. empat 

Jawaban: A. satu 

 

20. Jumlah rakaat shalat lima waktu sehari dan malam 

adalah … raka’at. 

A. 17 

B. 27 

C. 37 

D. 47 

Jawaban : A 

21. Perhatikan hal berikut: 

1. Fasih membaca Alquran 
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2. Akal sehat 

3. Balig 

4. Apakah Anda sudah memiliki anak 

Hal-hal yang merupakan syarat untuk menjadi imam 

dalam sholat adalah … 

A. 1, 2 dan 3 

B. 1, 2 dan 4 

C. 1, 3 dan 4 

D. 2, 3 dan 4 

Jawaban : A 

22. Makmum Masbuk adalah makmum yang … 

A. ketinggalan salat-Nya imam 

B. memisahkan diri dengan imam 

C. menyesuaikan diri dengan imam 

D. menyesuaikan diri dengan imam 

Jawaban : A 

23. Pertimbangkan hal-hal berikut. 

1. Hujan deras 

2. Penyakit serius 

3. Tinggalkan Rakaat 

4. Jangan sampai bagian depan aman 

Hal-hal yang menjadi alasan bagi seorang Muslim untuk 

melakukan sholat Munfarid adalah … 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 
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D. 3 dan 4 

Jawaban : A 

24. Bagi umat Islam, ketentuan shalat lima waktu adalah 

wajib, dan ganjaran amal untuk shalat berjamaah yaitu … 

derajat. 

A. 17 

B. 27 

C. 37 

D. 47 

Jawaban : B 

25. Pertimbangkan pernyataan berikut. 

Tn. Waslim berusia 60 tahun dan tidak bisa membaca Al-

Quran dengan lancar Nona Khadijah berusia 56 tahun dan 

fasih membaca Alquran Waryono berusia 15 tahun dan 

lancar berbicara Alquran Pak Kalwani berusia 35 tahun 

dan fasih membaca Alquran. 

Orang yang tepat terpilih untuk menjadi imam sholat 

adalah … 

A. Waslim 

B. Khadijah 

C. Waryono 

D. Kalwani 

Jawaban : A 

26. Foto-foto berikut tidak dibagikan oleh Rasulallah saw … 

A. Kirim Dakwah sopan dan ramah 

B. berkhotbah dengan contoh 
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C. memberi kebebasan berpikir kepada orang Quraish 

D. melaksanakan kehendak bagi orang Quraish untuk 

masuk Islam 

27. Saat bayi, Nabi Muhammad saw diasuh oleh seorang 

perempuan dari kampung pedalaman yang bernama… 

A. Siti Huzaifah 

B. Halimatus Sa’diyah 

C. Ummi Kulsum 

D. Ummi Maktum 

Jawaban : B 

28. Paman Rasulullah saw yang sangat memusuhi dakwah 

islam dan celaanya diabadikan didalam Alquran adalah … 

A. Abu Thalib 

B. Hamzah bin Abi Thalib 

C. Abu Lahab 

D. Abdul Muthalib 

Jawaban : C 

29. Sikap kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah saw 

pada umumnya adalah … 

A. biasa-biasa saja 

B. menerima atau menolak sebagian 

C. Terima semua undangan dari Rasulallah 

D. menolak semua ajakan dari Rasulallah 

Jawaban : D 
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30. Strategi dakwah Rasulullah saw pada periode Mekkah ini 

ialah … 

A. Undang orang yang beragama 

B. Sembunyi-sembunyi /rahasia 

C. mengundang Anda untuk berperang 

D. mengundang para imam Yahudi 

Jawaban : B 

31. “Hai para genius dan manusia, jika Anda mampu 

menembus sudut-sudut langit dan bumi, maka Anda 

hanya akan dapat menembusnya dengan kekuatan Allah 

SWT.” Arti dari ayat itu tepat. 

A. QS. Ar-Rahman: 33 

B. QS. Ar-Rahman: 11 

C. QS. Al-Mujadalah: 33 

D. QS. Al-Mujadalah: 11 

Jawaban : A 

32. Pernyataan benar berikut ini adalah … 

1. Seseorang yang beriman memiliki peringkat lebih 

rendah dari seorang kafir 

2. Orang yang tidak memiliki gelar lebih tinggi daripada 

mereka yang memiliki pengetahuan 

3. Seorang mukmin, tetapi tidak ada ilmuwan yang lebih 

baik dari seorang mukmin dan ilmuwan 

4. Orang percaya dan ilmuwan memiliki tingkat yang 

lebih tinggi daripada orang percaya tanpa 

pengetahuan. 
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Jawaban : D 

33. Ada dua jenis bacaan mad dalam Hukum Resitatif, yaitu 

... 

A. Mad jaiz munfashil dan mad harus mutashil 

B. Mad Shilah Thawilah dan Qashirah 

C. Mad Far’i  dan Mad Badal  

D. Mad Thabi’i dan Mad far’i 

Jawaban : B 

34. Di antara isi Al-Qur’an adalah Surah Al-Mujadalah ayat 

11 … 

A. Perintah untuk belajar setinggi mungkin 

B. Perintah untuk percaya hanya kepada Allah Swt 

C. Perintah untuk memuliakan orang percaya dan 

cendekiawan 

D. Perintah untuk pengamatan diri 

Jawaban : A 

35. Pada kata amanuu mengandung bacaan mad, penyebab 

dibaca mad adalah … 

A. Fathah berhadapan dengan huruf ya sukun 

B. Kasrah berhadapan dengan huruf ya sukun 

C. Dhamah berhadapan dengan huruf wau sukun 

D. Fathah berhadapan dengan huruf dal sukun 

Jawaban : C 

36. Apabila imam laki laki lupa dalam memimpin shalat, 

maka makmum mengingatkan dengan cara membaca… 



Mila Hasanah 

254 | Sukses PAT PABP 
 

A. takbir 

B. tahmid 

C. Tasbih 

D. istigfar 

Jawaban : C 

37. Memanjangkan bacaan Al-Qur’an disebut ... 

A. izhar 

B. ikhfa 

C. Mad 

D. iklab 

38. Hukum menuntut ilmu dalam Islam adalah … 

A. Fardu ‘Ain 

B. Fardu Kifayah 

C. Sunnah Mu’akad 

D. Mubah 

Jawaban : A 

39. Mempelajari ilmu adalah salah satu perilaku yang 

mencerminkan kepercayaan Asmaul Husna kepada Allah 

Swt, yaitu … 

A. As-Sami’ 

B. Al-Bashiir 

C. Al-Aliim 

D. Al-Khabiir 

Jawaban : C 

40. Menjaga tubuh tetap sehat, kuat, cantik dan tampan 

adalah bentuk kepercayaan pada … 
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A. Allah Swt 

B. rasulallah saw 

C. Orang tua 

D. Anda sendiri 

Jawaban : A 

41. Mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan 

lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari, adalah 

pengertian dari? 

A. Iman 

B. Islam 

C. Ihsan 

D. Taqwa 

Jawaban : A 

42. Nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Swt 

disebut … 

A. Akhakul Karimah 

B. Asmaul Husna 

C. Sifat wajib Allah 

D. Sifat Allah untuk Allah 

Jawaban : B 

43. Nama Allah Swt, yang berarti al-‘Aliim berarti … 

A. Mendengar 

B. Perasaan yang paling 

C. Maha Mengetahui 

D. Maha Melihat 

Jawaban : C 
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44. Pengertian dari As-sami’ adalah Allah Maha … 

A. Lihat 

B. Pengetahuan 

C. Mendengar 

D. Teliti 

Jawaban : C 

45. Allah Swt. Maha Melihat segala sesuatu walaupun lembut 

dan kecil. Allah Swt. pun melihat apa yang ada di bumi dan 

di langit. Allah Maha Melihat merupakan makna … 

A. Al-‘Aliim 

B. al Bashiir 

C. As–Sami’ 

D. Al-Khabiir 

Jawaban: B. al Bashiir 

46. Subhanallah, malam yang indah dengan bintang dan 

bulan yang bersinar terang. Semuanya dibuat dengan 

tertib dan seimbang. Fenomena alam ini adalah bukti 

bahwa Allah Maha … 

A. Mendengarkan 

B. Perhatian 

C. Melihat 

D. Mengetahui 

Jawaban: D 

47. Wulan berhati-hati dalam setiap kata dan setiap tindakan 

karena dia percaya bahwa Allah SWT selalu 
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mendengarnya. Tindakan itu adalah praktik keyakinannya 

bahwa Allah Swt … 

A. Al-Khabiir 

B. As-Sami’ 

C. Al-‘Aliim 

D. Al-Bashiir 

Jawaban: B 

48. Auliya diperintahkan untuk membeli gula di warung. Jika 

dia menerima kembaliannya, dia tahu bahwa jumlahnya 

lebih tinggi dari yang seharusnya dan mengembali-

kannya. Dia sadar bahwa Allah Swt selalu mengawasi 

tindakan-nya karena Allah Swt … 

A. Al-‘Aliim 

B. Al-Bashiir 

C. As–Sami’ 

D. Al-Khabiir 

Jawaban : B 

49. Berbicara dan menyampaikan berita apa adanya 

merupakan sifat terpuji, yaitu… 

A.Istiqamah 

B. Empati 

C. Jujur 

D. Amanah 

Jawaban: C 

50. Ami diminta ibunya untuk berbelanja di Alfamart untuk 

membeli sabun mandi dan pasta gigi. Ami diberikan Rp 
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30.000,00 dan masih ada kembalian dari Rp. 17.000,00. 

Kembalian uang itu diberikan kepada ibunya.  

Perilaku Ami adalah contoh … 

A. Boros 

B. Jujur 

C. Empati 

D. istiqamah 

Jawaban: B 

51.  Amanah berarti … 

A. katakan yang sebenarnya 

B. pada dasarnya 

C. dengan sabar menerima 

D. bisa dipercaya 

Jawaban : D 

52. Jika seseorang mempercayai kita, sikap kita harus … 

A. menolak karena dia tidak bisa 

B. menerima dan melaksanakan sesuai dengan 

kemampuan 

C. terima meskipun tidak bisa 

D. hargai mereka yang memberikan tugas 

Jawaban : B 

53. Di bawah perilaku ini, yang mencerminkan sifat dari 

amanah, adalah … 

A. Teman-teman meninggalkan air, dia minum sedikit 

B. telah memberitahu orang tuanya kebenaran 

C. Meminjam barang dan kemudian mengembalikannya 
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D. Hormati orang tua dan guru dan patuhi mereka 

Jawaban : C 

54. Orang yang memiliki sikap Istiqamah akan berperilaku … 

A. Pekerja keras dan tangguh 

B. Selalu memaafkan 

C. bersabar dan rendah hati 

D. tidak sombong 

Jawaban : C 

55. Tiuplah wajah dan tangan dengan tanah suci sebagai 

pengganti untuk mencuci atau mandi ke siku merupakan 

salah satu rukun … 

A. Thaharah 

B. Tayamum 

C. istinja ‘ 

D. Wajib mandi 

Jawaban : B 

56. Tujuan Tayamum adalah untuk … 

A. Hadas kecil 

B. Tidak bersih 

C. Hada besar 

D. Hadas kecil dan Hadas besar 

Jawaban : A 

57. Jika Anda tidak bisa menggunakan air, mandi akan diganti 

dengan … untuk menghilangkan masalah besar. 

A. mandi biasa 

B. mencuci 
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C. Tayamum 

D. Hujan 

Jawaban : C 

58. Alasan mengapa seseorang berwudhu adalah sebagai 

berikut, kecuali… 

A. buang angin 

B. menyentuh alat kelamin 

C. buang air kecil 

D. makan 

Jawaban: D 

59. Cara bersuci dari najis Mukhaffafah yang tidak suci adalah 

… 

A. tenggelam 7 kali dengan air 

B. dipercikan dengan air suci 

C. dicuci dengan tanah 

D. dicuci bersih 

Jawaban : B 

60. Untuk menghilangkan najis mutawassithah yang tidak 

murni, Anda harus membilas/mencuci dengan air sampai 

hilang … 

A. Bau, rasa dan warna 

B. bentuknya yang tidak murni 

C. benda-benda yang tidak murni 

D. mata tak terlihat 

Jawaban : A 

61. Hukum untuk sholat jenazah adalah … 
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A. Sunnah Muakkad 

B. fardhu ‘ain 

C. Fardhu Kifayah 

D. Mubah 

Jawaban : C 

62. Jika suami dan istri ingin sholat di masjid maka … 

A. Istri disarankan kepada suaminya dan posisinya di 

samping suami 

B. Suami kaya dengan istrinya dan sejajar dengan hak 

suami 

C. Wanita itu setia kepada suami dan posisinya di 

belakang suami 

D. Istri berarti untuk suami dan sejajar dengan kiri 

suami 

Jawaban : C 

63. Pahala untuk shoat di masjid lebih dari … derajad 

A. 27 derajat 

B. 17 derajat 

C. 37 derajat 

D. 47 derajat 

Jawaban : A 

lebih penting daripada doa sendiri 

Jawaban : B 

64. Jelaskan urutan shaf shalat berjama’ah apabila terdapat 

laki laki dewasa, perempuan, dan anak-anak! 
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A. shaf paling depan diisi laki-laki dewasa 

B. shaf selanjutnya diisi anak laki-laki 

C. shaf berikutnya diisi oleh perempuan dewasa 

D. shaf terakhir diisi oleh anak perempuan 

Jawaban : D 

65. Di bawah ini sikap yang tidak dimiliki Nabi Muhammad 

Saw adalah … 

A. menyampaikan dakwah dengan sopan dan ramah 

B. memaksakan kehendak agar mereka masuk islam 

C. memberikan kesempatan kepada mereka berpikir 

D. berdakwah dengan teladan yang baik 

Jawaban : B 
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Latihan 5 
 

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan 

jawaban yang benar ! 

 

1. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin terbagi menjadi  ... 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

d. 7 

Jawaban: B 

Hukum nun sukun terbagi menjadi lima, yaitu izhar, 

idgam bigunah, idgam bilagunah, ikhfa, iqlab 

 

2. Hukum bacaan nun sukun terbagi menjadi …. 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

Jawaban: b. 5 

Hukum nun sukun terbagi menjadi lima, yaitu izhar, 

idgam bigunah, idgam bilagunah, ikhfa, iqlab 

 
3. Menurut bahasa, idgham berarti ... 

a. samar 

b. jelas 

c. mengganti 

d. memasukkan 

Jawaban: d. memasukkan 
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4. Menurut bahasa izhar berarti ... 

a. samar 

b. jelas 

c. memasukkan 

d. menganti 

Jawaban: b. Jelas 

 

5. Yang merupakan hukum bacaan mim mati adalah ... 

a. idgham bila ghunnah 

b. idgam mimi 

c. idgam syafawi 

d. idgam bi gunnah 

Jawaban: b. idgam mimi 

6. Cara membaca idgam bi gunnah adalah ... 

a. ditasdidkan dengan mendengung 

b. ditasdiskan tanpa mendengung 

c. jelas, terang dan singkat 

d. samar antara idhar dan idgam 

Jawaban: a. ditasdidkan dengan mendengung 

 

7. Huruf ikhfa’ ada ... 

a. 13 huruf 

b. 14 huruf 

c. 15 huruf 

d. 16 huruf 

Jawaban: c. 15 huruf 
 

8. Menurut bahasa gunnah berarti ... 

a. samar 
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b. mengganti 

c. mendengung 

d. jelas 

Jawaban: c. mendengung 

 
9. Yang berarti mengganti adalah ... 

a. ikhfa’ 

b. izhar 

c. iqlab 

d. idgam 

Jawaban: c. iqlab 

 
10. Setiap usaha untuk mendapatkan sesuatu keberhasilan 

disebut dengan … 

a. tawaduk 

b. qanaah 

c. ikhtiar 

d. tawakal 

Jawaban: c. ikhtiar 

 
11. Seseorang yang berhasil dalam usahanya adalah karena 

… 

a. keuletannya 

b. kerja kerasnya 

c. pertolongan Allah Swt. 

d. modal usahanya 

Jawaban: c. pertolongan Allah Swt. 

 
12. Berikut ini yang tidak termasuk akhlak mahmudah 

adalah … 
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a. tawakal 

b. qanaah 

c. takabur 

d. tawaduk 

Jawaban: c. takabur 
 

13.  Orang yang memiliki sifat ulet dalam bekerja tidak 

akan… 

a. bersedekah 

b. putus asa 

c. giat 

d. bergaul 

Jawaban: b. putus asa 

 
14. Berikut adalah ciri-ciri orang yang teliti … 

a. berhati-hati 

b. ceroboh 

c. tidak gampang putus asa 

d. rajin 

Jawaban: a. berhati-hati 

 
15. Arti Jamak menurut bahasa berarti ... 

a. Menyatukan 

b. Memisahkan 

c. Meringkas 

d. mengumpulkan 

Jawaban: d. mengumpulkan 

 
16. Menjamak salat Zuhur dan salat Asar dilaksanakan pada 

waktu salat Zuhur disebut salat  ... 
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a. Jamak Takhir 

b. Jamak Takdim 

c. Jamak Qasar 

d. Jamak Takdim Qasar 

Jawaban: b. Jamak Takdim 

 
17. Dua salat fardu yang dikerjakan secara berurutan dalam 

satu waktu dan jumlah rakaatnya diringkas disebut 

dengan salat... 

a. Jamak qasar            

b. Jamak Takdim Qasar 

c. Jamak Takhir Qasar 

d. Jamak Qasar Takdim 

Jawaban: a. Jamak qasar    
         

18. Di bawah ini yang bukan termasuk syarat sah 

mengqasar salat adalah ... 

a. bagi mereka yang dalam perjalanan  

b. Jarak perlajanan adalah jarak yang memperbolehkan 

qasar 

c. Niat mengqashar ketika melakukan takbiratulikhram  

d. Perjalanan yang dilakukan untuk maksiat 

Jawaban:  

b. Jarak perlajanan adalah jarak yang memperbolehkan 

qasar 

 
19. Adapun hukum melaksanakan salat Jamak adalah ... 

a. mubah 

b. samar 
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c.  sunah  

d. haram 

Jawaban: a. mubah 

 
 

20. Berikut ini termasuk sifat-sifat malaikat, kecuali … 

a. tidak berjenis kelamin 

b. selalu taat kepada Allah swt. 

c. memiliki keinginan 

d. makhluk gaib 

Jawaban: c. memiliki keinginan 
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Latihan 6 
 

1. Mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan 

dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari, adalah 

pengertian dari .... 

A. Iman  

B. Islam 

C. taqwa  

D. ikhsan 

2. Subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. 

Semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang. Fenomena 

alam tersebut adalah merupakan bukti bahwa Allah Maha .... 

A. Mengetahui 

B. teliti 

C. Mendengar 

D. Melihat 

3. Allah SWT yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, 

mengetahui apa yang terkandung di dalam rahim, 

mengetahui kapan akan turun hujan. Allah SWT Maha 

Mengetahui merupakan makna dari .... 

A. al-‘Alim 

B. as-sami’ 

C. al-basir 

D. al-khabir 

4. Allah SWT Maha Mendengar suara apa pun yang ada di alam 

semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satu 
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pun suara yang lepas dari pendengaran-Nya. Allah SWT 

Maha Mendengar merupakan makna dari... 

 A. al-‘Alim 

 B. as-sami’ 

 C. al-basir‘ 

 D. al-khabir 

5. Mamad menemukan uang di dalam kelas sebesar Rp.50.000 

Kebetulan ia sangat membutuhkan uang hari itu, ia ingin 

mengambil uang keperluannya. Namun ia sadar bahwa uang 

itu bukan miliknya, ia tidak mau memakai uang yang bukan 

miliknya, karena Allah Maha Mengetahui jika ia mengambil 

uang itu, karena Allah SWT bersifat .... 

A. Al-‘Alim 

B. Al- Basir 

C. As-Sami’ 

D. Al-Khabir 

6. Manusia diciptakan dengan begitu sempurna oleh Allah 

SWT, dengan anatomi tubuh yang tersusun rapi dan saling 

melengkapi satu dengan lainnya, Allah Maha Teliti atas apa 

yang diciptakan-Nya, karena Allah bersifat ....  

A. Al- Basir 

B. As-Sami’ 

C. Al-Khobir 

D. Al-‘Alim 

7. Manusia tidak mampu mendengar suara yang begitu keras 

maupun begitu lemah, karena pendengaran manusia itu 
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terbatas. Hanya Allah saja yang mampu mendengar lebih 

dari itu, karena Allah bersifat .... 

A. Al- Basir 

B. As-Sami’ 

C. Al-Khobir 

D. Al-‘Alim 

8. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah 

untuk .... 

A. Beribadah kepada Allah 

B. Untuk bermain-main saja 

C. Berbuat sesuka hati 

D. Ingkar kepada Allah 

9. Menuntut ilmu bagi setiap muslim hukumnya adalah .... 

A. Sunnah 

B. Makruh 

C. Haram 

D. Wajib 

10. Allah memberikan ilmu yang sangat luas ada yang tertulis 

dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis dalam bentuk .... 

A. Kitabullah 

B. Hadits 

C. Tajwid 

D. Fiqih 

11. Adapun Ilmu Allah yang tidak tertulis dalam bentuk .... 

A. Gunung-gunung 
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B. Alam semesta 

C. Matahari 

D. Lautan 

12. Manusia bisa menembus penjuru langit dan bumi hanya 

dengan kekuatan dari .... 

A. Jabatan 

B. Tubuh 

C. Harta 

D. Akal 

13. Wahai golongan jin dan manusia jika kalian sanggup 

menembus penjuru langit dan bumi maka tembuslah, kalian 

tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan 

dari Allah SWT” Arti ayat tersebut sesuai .... 

A. QS.Ar-Rahman : 33 

B. QS.Ar-Rahman : 11 

C. QS.Al-Mujadalah : 33 

D. QS.Al-Mujadalah : 11 

14. Di dalam membaca Al-Qur’an kita mengenal yang namanya 

mad. Apa arti dari Mad .... 

A. Bacaan dengung 

B. Bacaan panjang 

C. Bacaan pendek 

D. Bacaan jelas 

15. Dalam hukum tajwid ada 2 macam bacaan mad, yaitu.... 

A. Mad jaiz munfashil dan mad wajib mutashil 

B. Mad shilah thowilah dan qoshiroh 
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C. Mad far’i dan mad badal 

D. Mad thobi’i dan mad far’i 

16. Berikut ini yang tidak termasuk huruf bacaan mad thobi’i 

adalah huruf ... 

A. ا 

B. ح 

C. و 

D. ي 

17. “Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan 

kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis maka 

lapangkanlah, ....”  

arti sebagian ayat tersebut terdapat dalam .... 

A. QS.Ar-Rahman : 33 

B. QS.Ar-Rahman : 11 

C. QS.Al-Mujadalah : 33 

D. QS.Al-Mujadalah : 11 

18. Kandungan surah Al-Mujadalah:11 meliputi sebagaimana 

berikut, kecuali .... 

A. Perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin 

B. Perintah untuk selalu beriman hanya kepada Allah SWT 

C. Perintah untuk memuliakan orang beriman dan berilmu 

D. Perintah untuk instropeksi diri 

19. Allah memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan .... 

A. Asmaul Husna 

B. Sholawat Nabi 
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C. Hasbunallah 

D. zikrullah 

20. Pada kata َ
 
ِذين

َّ
 mengandung bacaan mad penyebab dibaca ٱل

mad adalah...  

A. Fathah bertemu dengan huruf ya sukun  

B. Kasroh bertemu dengan huruf ya sukun 

C. Fathah bertemu dengan huruf dal sukun 

D. Domah bertemu dengan huruf wawu sukun 

21. Hikmah beriman kepada Allah SWT adalah sebagai berikut, 

kecuali ..... 

A. Selalu ditolong Allah SWT 

B. Selalu hidup dalam kebimbangan  

C. Menjadi lebih tenang hidupnya 

D. Mendatangkan keuntungan dunia akhirat 

 

22. “Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan 

kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, 

sedangkan kamu mengetahuinya.” Kutipan ayat tersebut 

merupakan dasar berperilaku: 

A. Jujur 

B. Istiqomah 

C. empati 

D. amanah 

23 Zahrah disuruh ibunya pergi ke warung untuk membeli 

beras dan minyak goreng.  
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  Zahrah diberi uang sebesar Rp 25.000 dan masih ada 

kembalian Rp 2.000 Uang kembaliannya itu diberikan lagi 

kepada ibunya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Zahrah 

merupakan contoh perilaku .... 

A. jujur 

B. boros 

C. empati 

D. Istiqomah 

24. Perhatikan pernyataan berikut! 

1. Akan dipercaya orang lain, 

2. Mendapatkan banyak teman, 

3. Mendapatkan banyak harta, 

4. Mendapatkan ketentraman hidup 

Yang termasuk hikmah perilaku jujur adalah... 

A. 1, 2 dan 3 

B. 2, 3 dan 4 

C. 1, 2 dan 4 

D. 1, 3 dan 4 

 

ْل   .25 قَّ  ت لاب ُسوا   و  ل   ٱلاح  ط  تُُموا    ب ٱلاب ٰ ت كا قَّ  و  أ نتُما  ٱلاح  ت عال ُمون    و   

Ayat tersebut di atas adalah merupakan dalil Al-Qur’an yang 

menjelaskan tentang perilaku .... 
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A. Jujur 

B. Amanah 

C. Istiqomah 

D. Taqwa 

26. Di bawah ini perilaku yang mencerminkan sifat amanah 

adalah... 

A. teman menitipkan makanan, lalu ia menjaganya  

B. meminjam barang lalu tidak mengembalikan 

C. berkata sejujur kepada orang tuanya 

D. menghormati dan menaati orang tua dan guru 

ين   .27 ٱلَّذ  ما  ُهما  و  ت ه  ن ٰ ما  ِل  م ٰ ه  د  ع ها ُعون   و  ر ٰ  

Ayat tersebut di atas adalah merupakan dalil Al-Qur’an yang 

menjelaskan tentang perilaku .... 

A. Jujur 

B. Amanah 

C. Istiqomah 

D. Taqwa 

28. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1. Menjaga titipan 

2. Menjaga rahasia 

3. Memelihara semua nikmat Allah 

4. Tidak menyalah gunakan jabatan 

Pernyataan di atas adalah bentuk kehidupan sehari-hari dari 

orang yang mempunyai perilaku .... 

A. Jujur 
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B. Taqwa 

C. Amanah 

D. Istiqomah 

29. Sikap yang kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam 

tindakan merupakan pengertian dari .... 

A. Yakin 

B. Jujur 

C. Amanah 

D. Istiqomah 

30. Berikut ini yang tidak termasuk perilaku istiqamah adalah... 

A. selalu taat kepada Allah Swt.  

B. selalu melaksanakan salat jika sempat 

C. selalu belajar dengan sungguh-sungguh  

D. selalu menaati peraturan dimanapun kita berada 

31. Taharah mengajarkan kepada kita agar selalu hidup... 

A. sederhana 

B. damai 

C. bersih 

D. tenang 

32. Menyapu muka dan kedua tangan sampai siku dengan tanah 

suci sebagai pengganti wudlu atau mandi disebut .... 

A. Taharah 

B. mandi wajib 

C. istinja’ 

D. tayamum 
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33. Tujuan wudlu atau tayamum adalah untuk menghilangkan... 

A. Hadas kecil dan hadas besar 

B. Hadas besar 

C. Hadas kecil  

D. Najis 

34. Orang yang melakukan tayamum adalah orang yang... 

A. sedang dalam berpergian 

B. sedang sakit sehingga tidak boleh kena air 

C. sedang sibuk kerja dan tak sempat mencari air 

D. sedang di atas kendaraan 

35. Berikut ini yang termasuk rukun tayamum adalah... 

A. niat 

B. membasuh kaki 

C. mengusap kepala 

D. membasuh telinga 

36. Salah satu yang membatalkan tayamum adalah... 

A. makan dan mimum sebelum salat 

B. berselisih paham dengan teman 

C. semua yang membatalkan wudu 

D. melihat maksiat sebelum salat 

37. Apabila berhalangan untuk menggunakan air, mandi untuk 

menghilangkan hadas besar diganti dengan... 

A. mandi biasa 

B. tayamum 

C. ber-wudlu  
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D. mandi keramas 

38. Penyebab seseorang melakukan mandi besar adalah... 

A. buang angin 

B. buang air kecil 

C. menyentuh alat kelamin 

D. mengeluarkan air mani 

39. Jumlah makmum dalam salat berjamaah paling sedikit 

adalah ... 

A. satu orang 

B. dua orang 

C. tiga orang 

D. empat orang 

40. Pahala salat berjamaah lebih banyak dibanding şalat 

sendirian, yaitu... 

A. 17 derajat 

B. 27 derajat 

C. 37 derajat 

D. 47 derajat 

41. Perhatikan peryataan berikut ini. 

1. Pak Totok berumur 60 tahun dan kurang fasih membaca al-

Qur'an 

2. Ibu Khadijah berumur 56 tahun dan fasih membaca al-

Qur'an 

3. Farhan berumur 15 tahun dan fasih membaca al-Qur'an 

4. Pak Syarif berumur 35 tahun dan fasih membaca al-Qur'an 



Mila Hasanah 

280 | Sukses PAT PABP 
 

Orang yang tepat dipilih menjadi seorang imam salat adalah... 

A. Totok 

B. Khadijah 

C. Farhan 

D. Syarif 

42. Perhatikan hal-hal berikut ini. 

  1. Hujan lebat  

2. Sakit berat 

  3. Tertinggal satu rakaat 

4. Tidak mendapat saf depan 

Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seorang muslim 

melakukan salat secara munfarid adalah... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 3 dan 4 

43. Apabila suami istri ingin melaksanakan salat berjamaah, 

maka ... 

A. istri makmum kepada suami dan posisinya di depan 

suami 

B. suami bermakmum dengan istri dan sejajar di samping 

kanan suami 

C. istri bermakmum kepada suami dan sejajar di samping 

kiri suami 

D. istri bermakmum kepada suami dan posisinya di 

belakang suami 
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44. Apabila makmum terdiri atas laki-laki, perempuan, anak laki-

laki, dan anak perempuan, maka posisi saf untuk anak-anak 

perempuan adalah... 

A. paling belakang 

B. di belakang imam 

C. di belakang makmum laki-laki dewasa 

D. di depan saf perempuan dewasa 

45. Perhatikan hal-hal berikut ini: 

  1. Fasih bacaan al-Qur'an 

  2. Berakal sehat 

  3. Balig 

  4. Sudah mempunyai anak 

Hal-hal yang merupakan syarat menjadi seorang imam 

adalah... 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, 2, dan 4 

C. 1, 3, dan 4 

D. 2, 3, dan 4 

46. Jika seorang imam langsung berdiri setelah sujud kedua pada 

rakaat kedua, maka makmum hendaknya ... 

A. langsung duduk untuk tasyahud awwal 

B. mengingatkan dengan batuk-batuk kecil 

C. mengingatkan dengan mengucapkan “subhanallah” 

D. ikut berdiri sesuai gerakan imam 
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47. Nabi Muhammad saw lahir pada .... 

A. Senin, 12 Rabiul Awwal 

B. Senin 15 Rabiul Awwal 

C. Ahad, 12 Rabiul Awwal 

D. Jumat 13 Rabiul Awwal 

48. Ayah Nabi Muhammad saw Bernama... 

A. Abdullah bin Auf 

B. Abdullah bin Abdul Aziz 

C. Abdullah bin Abdul Muthalib 

D. Abdullah bin Ibrahim 

49. Nabi Muhammad saw diangkat menjadi Rasul pada usia.... 

A. 25 tahun 

B. 30 tahun 

C. 35 tahun 

D. 40 tahun 

50. Setelah Nabi Muhammad saw berdakwah kepada kaum 

kafir Quraisy,sikap mereka adalah .... 

A. biasa-biasa saja 

B. ada yang menerima ada yang menolak 

 C. menerima semua ajakan Nabi 

 D. menolak semua ajakan Nabi 
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Kunci jawaban Latihan 6 
 

1. A 11. B 21. B 31. C 41. D 

2 B 12. D 22. A 32. D 42. A 

3. S 13. A 23. A 33. A 43. C 

4. B 14. B 24. D 34. B 44. D 

5. B 15. D 25. A 35. A 45. A 

6. C 16. B 26. A 36. C 46. C 

7. B 17. D 27. B 37. B 47. A 

8. A 18. A 28. C 38. D 48. C 

9. D 19. A 29. D 39. A 49. D 

10. A 20. B 30. B 40. B 50. E 
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Latihan 7 
 

1. Mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan 

dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari, adalah pengertian 

dari .... 

A. Iman  

B. Islam 

C. taqwa  

D. ihsan 

2. Subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. 

Semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang. Fenomena 

alam tersebut adalah merupakan bukti bahwa Allah Maha .... 

A. Mengetahui 

B. teliti 

C. Mendengar 

D. Melihat 

3. Allah SWT yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, 

mengetahui apa yang terkandung di dalam rahim, 

mengetahui kapan akan turun hujan. Allah SWT Maha 

Mengetahui merupakan makna dari .... 

A. al-‘Alim 

B. as-sami’ 

C. al-basir 

  D. al-khabir 

4. Allah SWT Maha Mendengar suara apa pun yang ada di alam 

semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satu 
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pun suara yang lepas dari pendengaran-Nya. Allah SWT 

Maha Mendengar merupakan makna dari... 

 A. al-‘Alim 

 B. as-sami’ 

 C. al-basir‘ 

 D. al-khabir 

5. Mamad menemukan uang di dalam kelas sebesar Rp 50.000 

Kebetulan ia sangat membutuhkan uang hari itu, ia ingin 

mengambil uang keperluannya. Namun ia sadar bahwa uang 

itu bukan miliknya, ia tidak mau memakai uang yang bukan 

miliknya, karena Allah Maha Mengetahui jika ia mengambil 

uang itu, karena Allah SWT bersifat .... 

A. Manusia bisa menembus penjuru langit dan bumi hanya 

dengan Al-‘Alim 

B. Al- Basir 

C. As-Sami’ 

D. Al-Khabir 

6. Manusia diciptakan dengan begitu sempurna oleh Allah 

SWT, dengan anatomi tubuh yang tersusun rapi dan saling 

melengkapi satu dengan lainnya, Allah Maha Teliti atas apa 

yang diciptakan-Nya, karena Allah bersifat ....  

A. Al- Basir 

B. As-Sami’ 

C. Al-Khobir 

D. Al-‘Alim 
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7. Manusia tidak mampu mendengar suara yang begitu keras 

maupun begitu lemah, karena pendengaran manusia itu 

terbatas. Hanya Allah saja yang mampu mendengar lebih 

dari itu, karena Allah bersifat .... 

A. Al- Basir 

B. As-Sami’ 

C. Al-Khobir 

D. Al-‘Alim 

8. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah 

untuk .... 

A. Beribadah kepada Allah 

B. Untuk bermain-main saja 

C. Berbuat sesuka hati 

D. Ingkar kepada Allah 

9. Menuntut ilmu bagi setiap muslim hukumnya adalah .... 

A. Sunnah 

B. Makruh 

C. Haram 

D. Wajib 

10. Allah memberikan ilmu yang sangat luas ada yang tertulis 

dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis dalam bentuk .... 

A. Kitabullah 

B. Hadits 

C. Tajwid 

D. Fiqih 

11. Adapun Ilmu Allah yang tidak tertulis dalam bentuk .... 



Mila Hasanah 

287 | Sukses PAT PABP 
 

A. Gunung-gunung 

B. Alam semesta 

C. Matahari 

D. Lautan 

12. kekuatan dari Allah SWT, kekuatan yang dimaksud adalah .... 

A. Jabatan 

B. Tubuh 

C. Harta 

D. Akal 

13. “Wahai golongan jin dan manusia jika kalian sanggup 

menembus penjuru langit dan bumi maka tembuslah, kalian 

tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan 

dari Allah SWT” Arti ayat tersebut sesuai .... 

A. QS.Ar-Rahman : 33 

B. QS.Ar-Rahman : 11 

C. QS.Al-Mujadalah : 33 

D. QS.Al-Mujadalah : 11 

14. Di dalam membaca Al-Qur’an kita mengenal yang namanya 

mad. Apa arti dari Mad .... 

A. Bacaan dengung 

B. Bacaan panjang 

C. Bacaan pendek 

D. Bacaan jelas 

15. Dalam hukum tajwid ada 2 macam bacaan mad, yaitu.... 

A. Mad jaiz munfashil dan mad wajib mutashil 

B. Mad shilah thowilah dan qoshiroh 
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C. Mad far’i dan mad badal 

D. Mad thobi’i dan mad far’i 

16. Berikut ini yang tidak termasuk huruf bacaan mad thobi’i 

adalah huruf ... 

A. ا 

B. ح 

C. و 

D. ي 

17. “Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan 

kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis maka 

lapangkanlah, ....”  

arti sebagian ayat tersebut terdapat dalam .... 

A. QS.Ar-Rahman : 33 

B. QS.Ar-Rahman : 11 

C. QS.Al-Mujadalah : 33 

D. QS.Al-Mujadalah : 11 

18. Kandungan surah Al-Mujadalah:11 meliputi sebagaimana 

berikut, kecuali .... 

A. Perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin 

B. Perintah untuk selalu beriman hanya kepada Allah SWT 

C. Perintah untuk memuliakan orang beriman dan berilmu 

D. Perintah untuk instropeksi diri 

19. Allah memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan .... 

A. Asmaul Husna 

B. Sholawat Nabi 
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C. Hasbunallah 

D. zikrullah 

20. Pada kata َ
 
ِذين

َّ
 mengandung bacaan mad penyebab dibaca ال

mad adalah... 

A. Fathah bertemu dengan huruf ya sukun  

B. Kasroh bertemu dengan huruf ya sukun 

C. Fathah bertemu dengan huruf dal sukun 

D. Domah bertemu dengan huruf wawu sukun 

21. Hikmah beriman kepada Allah SWT adalah sebagai berikut, 

kecuali ..... 

A. Selalu ditolong Allah SWT 

B. Selalu hidup dalam kebimbangan  

C. Menjadi lebih tenang hidupnya 

D. Mendatangkan keuntungan dunia akhirat 

22. “Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan 

kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, 

sedangkan kamu mengetahuinya.” Kutipan ayat tersebut 

merupakan dasar berperilaku: 

A. Jujur 

B. Istiqomah 

C. empati 

D. amanah 

23. Zahrah disuruh ibunya pergi ke warung untuk membeli 

beras dan minyak goreng.  
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  Zahrah diberi uang sebesar Rp 25.000 dan masih ada 

kembalian Rp 2.000 Uang kembaliannya itu diberikan lagi 

kepada ibunya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Zahrah 

merupakan contoh perilaku .... 

A. jujur 

B. boros 

C. empati 

D. Istiqomah 

24. Perhatikan pernyataan berikut! 

1. Akan dipercaya orang lain, 

2. Mendapatkan banyak teman, 

3. Mendapatkan banyak harta, 

4. Mendapatkan ketentraman hidup 

Yang termasuk hikmah perilaku jujur adalah... 

A. 1, 2 dan 3 

B. 2, 3 dan 4 

C. 1, 2 dan 4 

D. 1, 3 dan 4 

ْل   .25 قَّ  ت لاب ُسوا   و  ل   ٱلاح  ط  تُُموا    ب ٱلاب ٰ ت كا قَّ  و  أ نتُما  ٱلاح  ت عال ُمون    و    

Ayat tersebut di atas adalah merupakan dalil Al-Qur’an yang 

menjelaskan tentang perilaku .... 

A. Jujur 

B. Amanah 

C. Istiqomah 
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D. Taqwa 

26. Di bawah ini perilaku yang mencerminkan sifat amanah 

adalah... 

A. teman menitipkan makanan, lalu ia menjaganya  

B. meminjam barang lalu tidak mengembalikan 

C. berkata sejujur kepada orang tuanya 

D. menghormati dan menaati orang tua dan guru 

ْم رََُٰعونَ  .27 ْم َوَعْهدمهم تمهم نََٰ َمََٰ يَن ُهْم ِلم  َوٱلَّذم

Ayat tersebut di atas adalah merupakan dalil Al-Qur’an yang 

menjelaskan tentang perilaku .... 

A. Jujur 

B. Amanah 

C. Istiqomah 

D. Taqwa 

28. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1. Menjaga titipan 

2. Menjaga rahasia 

3. Memelihara semua nikmat Allah 

4. Tidak menyalah gunakan jabatan 

Pernyataan di atas adalah bentuk kehidupan sehari-hari dari 

orang yang mempunyai perilaku .... 

A. Jujur 

B. Taqwa 
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C. Amanah 

D. Istiqomah 

29. Sikap yang kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam 

tindakan merupakan pengertian dari .... 

A. Yakin 

B. Jujur 

C. Amanah 

D. Istiqomah 

30. Berikut ini yang tidak termasuk perilaku istiqamah adalah... 

A. selalu taat kepada Allah Swt.  

B. selalu melaksanakan salat jika sempat 

C. selalu belajar dengan sungguh-sungguh  

D.   selalu menaati peraturan dimanapun kita berada 

31. Taharah mengajarkan kepada kita agar selalu hidup... 

A. sederhana 

B. damai 

C. bersih 

D. tenang 

32.  Menyapu muka dan kedua tangan sampai siku dengan tanah 

suci sebagai pengganti wudlu atau mandi disebut .... 

A. Taharah 

B. mandi wajib 

C. istinja’ 

D. tayamum 

33. Tujuan wudlu atau tayamum adalah untuk menghilangkan... 
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A. Hadas kecil dan hadas besar 

B. Hadas besar 

C. Hadas kecil  

D. Najis 

34. Orang yang melakukan tayamum adalah orang yang... 

A. sedang dalam berpergian 

B. sedang sakit sehingga tidak boleh kena air 

C. sedang sibuk kerja dan tak sempat mencari air 

D. sedang di atas kendaraan 

35. Berikut ini yang termasuk rukun tayamum adalah... 

A. niat 

B. membasuh kaki 

C. mengusap kepala 

D. membasuh telinga 

36. Salah satu yang membatalkan tayamum adalah... 

A. makan dan mimum sebelum salat 

B. berselisih paham dengan teman 

C. semua yang membatalkan wudu 

D. melihat maksiat sebelum salat 

37. Apabila berhalangan untuk menggunakan air, mandi untuk 

menghilangkan hadas besar diganti dengan... 

A. mandi biasa 

B. tayamum 

C. ber-wudlu  

D. mandi keramas 
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38. Penyebab seseorang melakukan mandi besar adalah... 

A. buang angin 

B. buang air kecil 

C. menyentuh alat kelamin 

D. mengeluarkan air mani 

39. Jumlah makmum dalam salat berjamaah paling sedikit 

adalah... 

A. satu orang 

B. dua orang 

C. tiga orang 

D. empat orang 

40. Pahala salat berjamaah lebih banyak dibanding şalat 

sendirian, yaitu... 

A. 17 derajat 

B. 27 derajat 

C. 37 derajat 

D. 47 derajat 

41. Perhatikan peryataan berikut ini. 

1. Pak Totok berumur 60 tahun dan kurang fasih membaca al-

Qur'an 

2. Ibu Khadijah berumur 56 tahun dan fasih membaca al-

Qur'an 

3. Farhan berumur 15 tahun dan fasih membaca al-Qur'an 

4. Pak Syarif berumur 35 tahun dan fasih membaca al-Qur'an 

Orang yang tepat dipilih menjadi seorang imam salat adalah... 
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A. Totok 

B. Khadijah 

C. Farhan 

D. Syarif 

42. Perhatikan hal-hal berikut ini. 

  1. Hujan lebat  

  2. Sakit berat 

  3. Tertinggal satu rakaat 

4. Tidak mendapat saf depan 

Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seorang muslim 

melakukan salat secara munfarid adalah... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 3 dan 4 

43. Apabila suami istri ingin melaksanakan salat berjamaah, 

maka... 

A. istri makmum kepada suami dan posisinya di depan 

suami 

B. suami bermakmum dengan istri dan sejajar di samping 

kanan suami 

C. istri bermakmum kepada suami dan sejajar di samping 

kiri suami 

D. istri bermakmum kepada suami dan posisinya di 

belakang suami 
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44.  Apabila makmum terdiri atas laki-laki, perempuan, anak 

laki-laki, dan anak perempuan, maka posisi saf untuk anak-

anak perempuan adalah... 

A. paling belakang 

B. di belakang imam 

C. di belakang makmum laki-laki dewasa 

D. di depan saf perempuan dewasa 

45. Perhatikan hal-hal berikut ini: 

  1. Fasih bacaan al-Qur'an 

  2. Berakal sehat 

  3. Balig 

  4. Sudah mempunyai anak 

Hal-hal yang merupakan syarat menjadi seorang imam 

adalah... 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, 2, dan 4 

C. 1, 3, dan 4 

D. 2, 3, dan 4 

46. Jika seorang imam langsung berdiri setelah sujud kedua pada 

rakaat kedua, maka makmum hendaknya... 

A. langsung duduk untuk tasyahud awwal 

B. mengingatkan dengan batuk-batuk kecil 

C. mengingatkan dengan mengucapkan “subhanallah” 

D. ikut berdiri sesuai gerakan imam 
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47. Nabi Muhammad saw lahir pada .... 

A. Senin, 12 Rabiul Awwal 

B. Senin 15 Rabiul Awwal 

C. Ahad, 12 Rabiul Awwal 

D. Jumat 13 Rabiul Awwal 

48. Ayah Nabi Muhammad saw bernama... 

A. Abdullah bin Auf 

B. Abdullah bin Abdul Aziz 

C. Abdullah bin Abdul Muthalib 

D. Abdullah bin Ibrahim 

49. Nabi Muhammad saw diangkat menjadi Rasul pada usia.... 

A. 25 tahun 

B. 30 tahun 

C. 35 tahun 

D. 40 tahun 

50. Setelah Nabi Muhammad saw berdakwah kepada kaum 

kafir Quraisy,sikap mereka adalah .... 

A. biasa-biasa saja 

B. ada yang menerima ada yang menolak 

 C. menerima semua ajakan Nabi 

 D. menolak semua ajakan Nabi 
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Kunci jawaban Latihan 7 
 

1. A 11. B 21. B 31. C 41. D 

2 B 12. D 22. A 32. D 42. A 

3. S 13. A 23. A 33. A 43. C 

4. B 14. B 24. D 34. B 44. D 

5. B 15. D 25. A 35. A 45. A 

6. C 16. B 26. A 36. C 46. C 

7. B 17. D 27. B 37. B 47. A 

8. A 18. A 28. C 38. D 48. C 

9. D 19. A 29. D 39. A 49. D 

10. A 20. B 30. B 40. B 50. E 
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BAB IX 

IMAN KEPADA MALAIKAT ALLAH 
 

Latihan 1 
 

1. Makhluk Allah Swt. yang gaib, terbuat dari nur atau cahaya, 

dengan wujud dan sifat-sifat tertentu adalah...  

 A. Manusia  

 B. Jin  

 C. Malaikat  

 D. Setan 

Jawaban: C. Malaikat 

2. Sifat-sifat malaikat di antaranya...  

 A. Selalu menentang perintah Allah Swt.  

 B. Patuh dan taat kepada Allah Swt.  

 C. Selalu makan dan minum  

 D. Mempunyai hawa nafsu 

Jawaban: B. Patuh dan taat kepada Allah Swt. 

3. Fenomena hancurnya alam semesta merupakan gambaran 

terjadinya hari kiamat. Allah  Swt menugasi malaikat peniup 

sangkakala yang dapat menghancurkan alam semesta ini. 

Malaikat tersebut adalah...   

 A. Jibril  

 B. Mikail  

 C. Israfil  

 D. Izrail 
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Jawaban: C. Israfil  

4. Sifat malaikat yang membedakannya dengan manusia 

adalah...  

 A. Memiliki nafsu  

 B. Makan dan minum  

 C. Kemampuan ilmunya  

 D. Ketundukkan dan kepatuhan  

Jawaban: D. Ketundukkan dan kepatuhan 

5. Kita harus selalu melaksanakan semua perintah Allah dan 

menjauhi semua larangan-Nya agar dapat surga-Nya. Percaya 

akan surga juga percaya akan adanya penjaga surga. Ilustrasi  

tersebut menunjukkan ...  

 A. Iman kepada malaikat Ridwan  

 B. Iman kepada malaikat Malik  

 C. Iman kepada malaikat Malik  

 D. Iman kepada malaikat Mikail 

Jawaban: A. Iman kepada malaikat Ridwan 
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Latihan 2 
 

1. Makhluk Allah Swt. yang gaib, terbuat dari nur atau cahaya, 

dengan wujud dan sifat-sifat tertentu adalah... 

A. Manusia 

B. Jin 

C. Malaikat 

D. Setan 

Jawaban: C. Malaikat 

2. Sifat-sifat malaikat di antaranya... 

A. Selalu menentang perintah Allah Swt. 

B. Patuh dan taat kepada Allah Swt. 

C. Selalu makan dan minum 

D. Mempunyai hawa nafsu 

Jawaban: B. Patuh dan taat kepada Allah Swt. 

3. Fenomena hancurnya alam semesta merupakan gambaran 

terjadinya hari kiamat. Allah Swt. menugasi malaikat peniup 

sangkakala yang dapat menghancurkan alam semesta ini. 

Malaikat tersebut adalah... 

A. Jibril 

B. Mikail 

C. Israfil 

D. Izrail 

Jawaban: C. Israfil 
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4. Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggung  

jawabannya kelak di akhirat? Semua itu akan dicatat oleh  

malaikat... 

A. Jibril 

B. Munkar dan Nakir 

C. Raqib dan Atid 

D. Malik dan Ridwan 

Jawaban: C. Raqib dan Atid 

5. Berikut ini yang bukan merupakan perbedaan antara 

malaikat dengan manusia adalah... 

A. Manusia memiliki hawa nafsu, sedang malaikat tidak. 

B. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat dari 

api. 

C. Malaikat patuh kepada Allah Swt. sedangkan manusia 

tidak. 

D. Malaikat memiliki tugas yang berbeda dan manusia tidak. 

 Jawaban: 

 A. Manusia memiliki hawa nafsu, sedang malaikat tidak. 
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BAB X 
PERILAKU HORMAT, PATUH DAN EMPATI 

 

Latihan 1 
 

1. Kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan 

bertindak untuk membantunya merupakan arti...  

  A. Amanah  

  B. Jujur  

  C. Empati  

  D. Istiqamah 

Jawaban: C. Empati 

2. Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup tanpa 

bantuan orang lain. Perilaku kita sebaiknya adalah...  

A. Mendengarkan apa kata orang lain  

B. Mengikuti apa yang dinginkan orang lain  

C. Merasakan apa yang dirasakan orang lain  

D. Merendahkan diri kepada orang lain 

Jawaban: C. Merasakan apa yang dirasakan orang lain  

3. Islam sangat menganjurkan sikap empati, sebagaimana 

firman Allah Swt. dalam Al-Quran surat ... 

 A. Al-Fatihah: 2 

 B. Al-Baqarah: 2 

 C. An-Nisa': 1 

 D. QS. An-Nisa: 8 

Jawaban: D 
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4. Sikap empati akan timbul apabila melakukan hal-hal berikut  

ini, kecuali ... 

A. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain 

B. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain 

C. Menjadi orang lain yang merasakan 

 D. Egois dan apatis atas orang lain  

 Jawaban: Egois dan apatis atas orang 

5. Sikap empati seorang pelajar dapat diwujudkan dalam  

bentuk...  

 A. Berbagi contekan saat ulangan  

 B. Berbagi makanan saat makan bersama  

 C. Meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki  

 D. Membiarkan teman merasa kesusahan 

Jawaban: C 
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Latihan 2 
 

1. Saat menghadapi musibah, ia selalu mengeluh, tetapi saat 

bahagia ia enggan berbagi. Sifat seperti ini tidak baik karena 

akan menyebabkan...  

 A. Disayang teman  

  B. Keretakan hubungan  

  C. Termotivasi untuk berusaha  

  D. Menjadi terhormat 

  Jawaban: B Keretakan hubungan  

2. Perhatikan pernyataan berikut ini:  

 1. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat.  

  2. Membantu pekerjaanya di rumah.  

 3. Membantu kehidupan ekonominya saat dibutuhkan.  

 4. Tidak mengikuti nasihat-nasihatnya.  

  Yang termasuk perilaku berbuat baik kepada kedua orang tua  

  adalah...  

  A. 1, 2, dan 3  

  B. 1, 3, dan 4  

  C. 2, 3, dan 4  

  D. 1, 2 dan 4 

 Jawaban: A. 1, 2, dan 3  

3. Perhatikan hadits riwayat imam Al-Bukhari berikut ini: 

 اَْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنَياِن َيُشدُّ بَْعُضهُ بَْعًضا 

“Dari Abi Musa r.a. dia berkata, Rasulullah saw bersabda, 

‘Orang mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan ... yang 

bagian-bagiannya saling mengokohkan.  (H.R. Bukhari) 
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A. satu tubuh 

B. satu rumah 

C. satu pasukan 

D. satu bangunan 

Jawaban: D. satu bangunan 

4. Contoh perilaku menghormati dan menghargai guru dapat  

diwujudkan  dengan berbuat baik kepada guru, antara lain...  

 A. Belajar dengan sungguh-sungguh  

  B. Berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah  

  C. Mengucapkan salam bila bertemu  

  D. Selalu menceritakan keburukannya 

  Jawaban: C. Mengucapkan salam bila bertemu  

5. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang sudah 

meninggal adalah...  

 A. Membantu keperluannya   

 B. Membelanjakan hartanya  

 C. Memperebutkan harta warisan  

 D. Mengunjungi sahabat orang tuanya 

 Jawaban: D. Mengunjungi sahabat orang tuanya 
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Latihan 3 
 

1. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang masih 

hidup adalah...  

 A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya  

  B. Membelanjakan hartanya  

  C. Memperebutkan harta warisan  

  D. Menyimpan hartanya 

 Jawaban: A 

2. Di bawah ini yang termasuk perilaku menghormati guru 

adalah...  

  A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya  

  B. Meminta nasihat-nasihatnya  

 C. Memperebutkan harta warisan  

  D. Mengunjungi sahabat-sahabatnya 

  Jawaban: A 

3. Apabila melihat guru melakukan kesalahan, kita sebagai 

peserta didik harus... 

A. Mencemoohkan  

  B. Menceritakan ke orang lain  

  C. Menegurnya dengan sopan  

  D. Membiarkannya 

  Jawaban: C 

4. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari- 

hari dapat diwujudkan dengan cara berikut ini, kecuali ... 

 A. peka terhadap perasaan orang lain 

  B. membayangkan seandainya aku adalah dia 

  C. berlatih mengorbankan milik sendiri 
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  D. suka menyusahkan dan merepotkan orang lain 

  Jawaban: D 

5. Kata yang mirip dengan empati adalah simpati yang lawan 

katanya ... 

  A. Egois 

  B. Apatis 

  C. Antipati 

  D. Antiseptik 

 Jawaban: C 
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Latihan 4 
 

1. Jelaskan pengertian empati! 

  Jawaban: 

Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa  

dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama 

dengan orang lain 

2. Bagaimana cara mewujudkan perilaku empati dalam 

kehidupan sehari-hari? 

 Jawaban: 

Perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat 

diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain, 

membayangkan seandainya dia adalah aku, berlatih 

mengorbankan milik sendiri, dan membahagiakan orang lain 

3. Sebutkan cara menghormati orangtua yang masih hidup! 

  Jawaban: 

 Ketika orang tua masih hidup cara menghormatinya  

diantaranya dengan: 

 a. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat,  

  b. Membantu pekerjaan di rumah, mengikuti nasihatnya,  

  c. Membantu kehidupan ekonominya.  

4. Sebutkan cara menghormati orangtua yang sudah meninggal! 

 Jawaban: 

Ketika orang tua sudah meninggal, cara menghormatinya 

adalah dengan:  
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 a. Melaksanakan wasiatnya,  

 b. Menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu  

  sudah dilakukan oleh kedua orang tua,  

 c. Menjaga nama baik mereka. 

 

5. Sebutkan cara berbakti kepada guru! 

 Jawaban: 

  Cara berbakti kepada guru, antara lain dengan bersikap:  

 a. Rendah hati, sopan, dan menghargai,  

  b. Melaksanakan nasihatnya,  

  c. Mengucapkan salam apabila bertemu,  

 d. Memperhatikan apabila diajak bicara di kelas,  

 e. Melaksanakan perintahnya dengan ikhlas. 
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BAB XI 
SHOLAT JUM’AT 

 

Latihan 1 
 

1. Hari Jumat termasuk hari rayanya orang Islam. Diantara  

keistimewaannya dengan disebutnya sebagai  ... 

A. Sayyidun naas 

  B. Sayyidul ayyaam 

  C. Sayyidul istighfar 

  D. Sayyidul Ambiya' wal Mursalin 

  Jawaban:  

B. (Sayyidul ayyaam artinya tuannya hari-hari/penghulunya 

hari-hari) 

2. Hukum shalat Jum'at adalah ... 

  A. Sunnah 

  B. Wajib 

  C. Makruh 

  D. Fardhu kifayah 

  Jawaban: B. Wajib 

3. Pada hari Jum'at, dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 9 dengan tegas 

Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan Salat 

Jumat dan meninggalkan ... 

  A. Sekolah 

  B. Jual beli 

  C. Pekerjaan 
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  D. Perbuatan keji dan munkar 

 Jawaban: B. Jual beli 

4. Dalil yang menunjukkan bahwa Salat Jum’ah itu wajib adalah... 

  A. Q.S. al-Jumu’ah/62: 6.  

  B. Q.S. al-Jumu’ah/62: 7. 

  C. Q.S. al-Jumu’ah/62: 8. 

  D. Q.S. al-Jumu’ah/62: 9. 

 Jawaban: D. Q.S. al-Jumu’ah/62: 9. 

5. Berikut ini adalah orang-orang yang dikenai kewajiban shalat  

Jum'at, kecuali ... 

  A. Baligh 

  B. Laki-laki 

  C. Perempuan 

  D. Orang yang tidak sedang safar/dalam perjalanan 

  Jawaban: C. Perempuans 
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Latihan 2 
 

1. Orang yang menyampaikan khotbah Jum’ah disebut ... 

  A. Khatib 

  B. Ustadz 

 C. Muballig  

 D. Pak Kayyim 

  Jawaban: A 

2. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh diberi 

keringanan untuk tidak Salat Jumat tetapi ia wajib... 

  A. Salat dhuhur 

  B. Salat jamak qashar 

 C. Meng-qadha Shalat 

  D. Membayar fidyah  

 Jawaban: A 

3. Jika kita bicara ketika khatib sedang berkhotbah, atau 

bermain-main dengan barang yang ada di samping  atau di 

hadapan kita maka kita telah melakukan perbuatan lagha 

atau ... 

  A. Kurang sempurna 

  B. Sia-sia 

  C. Sah 

  D. Mendapat dosa 

  Jawaban: B 

4. Perhatikan hal-hal berikut ini:... 

  1. Islam 

  2. Balig (dewasa) 

 3. Mendengarkan khotbah 
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 4. Laki-laki 

 Syarat sah untuk melaksanakan salat Jumat adalah... 

 A. 1, 2, dan 3 

 B. 1, 2, dan 4 

 C. 2, 3, dan 4 

 D. 1, 3, dan 4 

 Jawaban: B 

5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 

 1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah 

 2. Mengucapkan dua kalimat syahadat 

 3. Membaca ayat al-Qur'an pada salah satu dua khotbah 

 4. Di waktu dhuhur dan setelah dua khotbah. 

 Yang merupakan rukun khotbah adalah... 

 A. 1, 2, dan 3 

 B. 1, 2 dan 4 

 C. 2, 3 dan 4  

 D. 1, 3 dan 4 

 Jawaban: A 
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Latihan 3 
 

1. Tempat yang bisa digunakan untuk melaksanakan Salat Jumat 

adalah... 

 A. Rumah sakit 

 B. Masjid 

 C. Jalan raya 

 D. Ruangan khusus 

 Jawaban: B 

2. Memakai pakaian putih, mencukur kumis, memakai wangi- 

wangian merupakan... 

 A. Sunah salat Jumat 

 B. Syarat sah salat Jumat 

 C. Syarat wajib salat Jumat 

 D. Syarat khotbah Jumat 

 Jawaban: A 

3. Halangan yang membolehkan kita tidak melaksanakan salat  

 Jumat diantaranya adalah berikut ini ... 

 A. Masjidnya jauh 

 B. Angin kencang hujan deras 

 C. Terlalu sibuk dengan pekerjaannya 

 D. Cuaca sangat panas sekali 

 Jawaban: B 

4. Shalat Jum'at dapat menghapus dosa-dosa kecil selama ... 

 A. Satu tahun yang lalu 

 B. Satu tahun yang akan datang 

 C. Antara Jumat yang satu ke Jumat berikutnya 
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 D. Setahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang 

 Jawaban: C 

5. Diantara sunnah-sunnah Rasulullah Saw yang dilakukan 

ketika malam atau hari Jum'at adalah ... 

 A. Baca surat Al-Baqarah sampai selesai 

 B. Baca ayat Kursi, Al-Ikhlas, Mua'awwidzatain 1000 kali 

 C. Membaca surat Al-Kahfi dan Memperbanyak shalawat Nabi 

 D. Mandi kembang tujuh rupa dari tujuh sumur 

 Jawaban: C 
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BAB XII 

SHOLAT JAMAK DAN QASHAR 
 

Latihan 1 
 

1. Jelaskan pengertian shalat jama'! 

Jawaban: 

Shalat jama' artinya shalat fardu yang dikumpulkan atau 

digabungkan. Maksudnya salat jama' menggabungkan dua 

salat fardhu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. 

Shalat jama' boleh dilaksanakan pada waktu Shalat yang 

pertama (jama' taqdim) maupun pada waktu shalat yang 

kedua (jama' ta’khir). 

2. Jelaskan pengertian shalat qashar! 

Jawaban: 

Shalat qashar adalah shalat fardhu yang diringkas dari 4 

rakaat menjadi 2 rakaat.  

3. Sebutkan shalat apa saja yang bisa dijama'! 

Jawaban: 

- shalat dhuhur dengan Ashar 

- shalat Maghrib dengan Isya 

4. Sebutkan shalat yang bisa diqashar! 

Jawaban: 

Shalat Dhuhur, shalat Ashar, dan shalat Maghrib 
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5. Jelaskan syarat-syarat dibolehkannya salat jama' dan qashar! 

Jawaban: 

Syarat melaksanakan shalat jama' adalah sebagai berikut. 

1. Pada saat sedang melakukan perjalanan jauh (sebagian 

ulama menerangkan jarak tempuhnya tidak kurang dari 

80,640 km).  

2. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk 

kejahatan dan maksiat. 

3.  Sakit atau dalam kesulitan. 

4.  Berniat men-jama' shalat 
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Latihan 2 
 

1. Tuliskan dalil yang menunjukkan tentang kebolehan 

melaksanakan shalat qashar beserta artinya! 

  Jawaban: 

َضَرْبتُْم فِي اْْلَْرِض فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْقُصُروا ِمَن  َوإِذَا 

ََلةِ إِْن ِخْفتُْم أَْن يَْفتِنَُكُم الَِّذيَن َكفَُروا ۚ إِنَّ اْلَكافِِريَن َكانُوا  الصَّ

ا ُمبِينًا   لَُكْم َعُدوًّ

“Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah 

mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut 

diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang 

kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. an-Nisa'/4: 

101) 

2. Jelaskan perbedaan salat jama' taqdim dan jama' Ta’khir! 

 Jawaban: 

- Jamak Taqdim shalat jamaknya dilakukan pada waktu shalat 

yang pertama (misal: menjamak shalat dhuhur dan ashar, 

melaksanakannya pada waktu zuhur kemudian shalat 

maghrib dan isya, dikerjakan pada waktu maghrib) 

- Jamak Ta'khir shalat jamaknya dilakukan pada waktu shalat 

yang kedua/terakhir (misalnya: menjamak shalat dhuhur dan 

ashar, dilaksanakan pada waktu Ashar; kemudian shalat 

maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya) 



Mila Hasanah 

320 | Sukses PAT PABP 
 

 

 

3. Tulislah niat shalat qashar! 

      

Jawaban: 

"Usholli fardhol ashri rok"atainii qoshron lillaahi ta"aala." 

 

4. Tulislah niat shalat Ashar pada waktu dhuhur dijama' dan 

diqashar! 

 

Jawaban: 

“Ushalli fardhazh Ashri arba'a raka'atin majmuu'an ma'al dzuhri 

ada'an lillahi ta'ala“ 

 

5. Tulislah niat salat Magrib dijama' dengan salat Isya 

dikerjakan pada waktu Magrib! 

 

Jawaban: 

“Ushollii fardhol maghribi tsalaata raka'atin majmuu'an ma'al 

'isya'i jam'a taqdimi adaa-an lillahi ta'aalaa” 
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BAB XIII 
PTS SEMESTER 2 

 

Latihan 1: 
 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada 

jawaban yang paling tepat ! 

1. Mengapa malaikat tidak pernah berbuat durhaka kepada 

Allah? 

A. Karena malaikat tidak memiliki nafsu. 

B. Karena mereka diciptakan dari cahaya. 

C. Karena mereka menjadi lawan iblis dan setan. 

D. Karena malaikat makhluk yang paling mulia. 

Jawaban: A 

2. Agar dapat masuk surga, amal kita harus lebih banyak 

dicatat oleh Malaikat… 

A. Atid 

B. Rakib 

C. Malik 

D. Ridwan 

Jawaban: B 

3. Berikut yang bukan merupakan sifat malaikat adalah…, 

kecuali 

A. Melaksanakan perintah Allah SWT. 

B. Senantiasa takabur 

C. Tidak mempunyai nafsu 

D. Senantiasa bertasbih kepada Allah SWT 
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Jawaban: B 

 

4. Iman kepada malaikat Allah SWT. hukumnya fardu ain, 

maksudnya… 

A. Setiap muslim boleh mempercayai sebagian saja 

B. Percaya secara hati, lisan, dan sikap 

C. Setiap muslim wajib percaya 

D. Bila satu masyarakat telah ada yang meyakini, maka 

sebagian yang lain lepas kewajiban 

        Jawaban: B 

5. Kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang 

lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga 

membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang 

tersebut, merupakan pengertian dari ... 

A. Hormat 

B. Simpati 

C. Empati 

D. Berbakti 

Jawaban: C 

6. Empati merupakan sifat terpuji yang akan timbul apabila: 

      1. Mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain 

      2. Mampu merasakan bagaimana rasanya menjadi orang lain 

      3. Mampu merasakan penderitaan orang lain 

Yang merupakan penyebab timbulnya sikap empati adalah yang 

ditunjukan oleh nomor ... 
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A. 1,2 

B. 2,3 

C. 1,3 

D. 1,2,3 

Jawaban: D 

6. Arti dari ا
ً
ْيِن ِاْحَسان

َ
َواِلد

ْ
 potongan ayat di atas adalah َوِبال

A. dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa 

B. dan berbuat kebaikanlah kepada anak yatim 

C. dan berbuat kebaikanlah kepada sanak saudara 

D. berbuat kebaikanlah kepada tetanggamu 

Jawaban: A 

7. Yang harus kita lakukan untuk menghormati kedua orang 

tua yang sudah meninggal adalah sebagai berikut, kecuali ... 

A. Mendoakan dan memohonkan ampunan Allah 

B. Melaksanakan apa yang telah diwasiatkan 

C. Menjaga nama baik kedua orang tua 

D. Membagi rata harta warisan mereka 

Jawaban: D 

8. Hari Jumat memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan, 

sehingga ia dijuluki sebagai .... 

A. Syaikhul yaum 

B. Ruukhul yaum 

C. Sayyidul ayyam 

D. Syaiful ayyam 
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Jawaban: C 

9. Shalat dua rakaat pada waktu Dzuhur di hari Jumat yang 

dilakukan secara berjamaah dan dilaksanakan setelah 

khotbah Jumat disebut ... 

A. Shalat Dzuhur 

B. Shalat Idul Adha 

C. Shalat Idul Fitri 

D. Shalat Jum’at 

Jawaban: D 

10. Shalat Jum’at hukumnya wajib bagi laki-laki seperti firman 

Allah SWT di dalam Al-Qur’an surah ... ayat ... 

a. Q.S Al-Jumu’ah ayat 7 

b. Q.S Al-Jumu’ah ayat 8 

c. Q.S Al-Jumu’ah ayat 9 

d. Q.S Al-Jumu’ah ayat 10 

Jawaban: 9 

11. Berikut merupakan syarat wajib shalat Jum’at, kecuali ... 

a. Perempuan 

b. Islam 

c. Baligh (dewasa) 

d. Laki-laki 

Jawaban: A 

12. Perhatikan sunnah yang berkaitan dengan shalat Jumat 

berikut ini! 
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1. Mandi 

2. Memakai pakaian terbaik 

3. Memakai wewangian 

4. Memotong kuku 

5. Menunggu adzan baru pergi ke masjid 

6. Mengobrol sebelum Khatib menyampaikan khotbah 

Jumat 

Yang bukan termasuk sunah yang berkaitan dengan shalat 

Jumat adalah nomor ... 

a. 1 dan 2 

b. 5 dan 6 

c. 3 dan 4 

d. 2 dan 3 

Jawaban: C 

13. Shalat yang digabungkan antara dua shalat fardhu 

kemudian dikerjakan dalam satu waktu disebut ... 

a. Shalat Fardhu 

b. Shalat Jama’ 

c. Shalat Sunat 

d. Shalat Qasar 

Jawaban: B 

14. Shalat Jama’ yang dilaksanakan pada waktu shalat yang 

kedua disebut ... 

a. Jama’ Takhir 

b. Jama’ Taqdim 
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c. Shalat Qasar 

d. Shalat Qada 

Jawaban: A 

15. Berikut syarat melaksanakan shalat jama’, kecuali ... 

a. Sedang dalam perjalanan jauh (safar) 

b. Bukan merupakan perjalanan untuk hal yang maksiat. 

c. Sedang dalam keadaan lapar karena puasa 

d. Melakukan setelah keluar dari batas desa. 

Jawaban: C 

 

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat dan 

benar! 

1. Sebutkan contoh sikap empati terhadap orang lain dalam 

kehidupan sehari-hari ! 

2. Cara untuk menghormati kedua orang tua ketika mereka 

masih hidup dapat diwujudkan dengan perilaku apa saja? 

3. Sebutkan sunnah yang dapat dilaksanakan sebelum shalat 

Jum’at dimulai! 

4. Sebutkan apa saja hikmah shalat Jum’at! 

5. Shalat apa saja yang bisa dijamak dan shalat apa saja yang 

bisa di qashar? 
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Kunci Jawaban Soal Uraian 

1. contoh sikap empati terhadap orang lain dalam kehidupan 

sehari-hari: 

a. Berbagi kepada orang yang mengalami kesusahan. 

b. Menolong orang lain yang mengalami kesulitan. 

c. Menjenguk teman sakit. 

d. Membagikan rezeki kepada orang yang membutuhkan. 

 

2. Cara untuk menghormati kedua orang tua ketika mereka 

masih hidup dapat diwujudkan dengan perilaku: 

a. Memperlakukan kedua orang tua dengan hormat dan 

sopan 

b. Selalu membantu pekerjaan mereka 

c. Apabila nasihatnya baik harus diikuti 

d. Membuat mereka bahagia 

 

3. Sunnah yang dapat dilaksanakan sebelum shalat Jum’at 

a. Mandi 

b. Memakai pakaian yang bagus 

c. Memakai wangi-wangian 

d. Datang ke masjid lebih awal 

e. Melaksanakan shalat tahiyatul masjid 

 

4. hikmah shalat Jum’at: 

a. Untuk menambah syiar agama Islam. 

b. sebagai Mauidzah hasanah (petuah kebaikan). 

c. untuk merekatkan silaturrahim orang mukmin dengan 

yang lainnya 
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d. mempersatukan kaum muslimin dengan dasar kasih 

sayang 

5. Shalat yang bisa dijamak: 

Shalat yang boleh dijamak adalah shalat Dzuhur dengan 

Ashar, dan Maghrib dengan Isya. 

 

Shalat apa saja yang bisa di qashar: 

Shalat yang boleh diqashar adalah shalat rubaiyah, yaitu 

shalat Zhuhur, 'Ashar dan 'Isya'. 
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Latihan 2 
 

1. Makhluk Allah SWT. yang ghaib, terbuat dari nur atau cahaya, 

dengan wujud dan sifat-sifat tertentu adalah.....  

A. Manusia 

B. Jin 

C. Malaikat 

D. Iblis 

Jawaban: A 

2. Sifat-sifat malaikat di antaranya.....  

A. Selalu menentang perintah Allah SWT. 

B. Patuh dan taat kepada Allah SWT 

C. Selalu makan dan minum 

D. Mempunyai hawa nafsu 

Jawaban: B 

 

3. Fenomena hancurnya alam semesta merupakan gambaran 

terjadinya hari kiamat. Allah SWT. menugasi malaikat peniup 

sangkakala yang dapat menghancurkan alam semesta ini. 

Malaikat tersebut adalah.....  

A. Jibril 

B. Izrail 

C. Mikail 

D. Israfil 

Jawaban: D 
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4. Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggung 

jawaban nya kelak di akhirat. Semua perbuatan ini akan 

dicatat oleh malaikat.....  

A. Jibril dan Mikail 

B. Munkar dan Nakir 

C. Malik dan Ridwan 

D. Raqib dan Atid 

Jawaban: D 

5. Berikut ini yang BUKAN merupakan perbedaan antara 

malaikat dengan manusia adalah.....  

A. Manusia memiliki hawa nafsu, sedang malaikat tidak. 

B. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat dari 

nur 

C. Malaikat patuh kepada Allah SWT, sedangkan manusia 

tidak 

D. Malaikat dan Manusia adalah makhluk ciptaan Allah 

Jawaban: C 

6. Berikut ini adalah hikmah dari beriman kepada malaikat 

Allah SWT. Antara lain.....  

A. Memberi semangat kepada orang yang beriman agar 

menjadi muslim sejati 

B. Kurang hati-hati dalam berbicara dan bertaubat 

C. Kurang bersemangat dan rajin beribadah kepada Allah 

SWT. 

D. Tidak hafal nama dan tugas para malaikat. 

Jawaban: A 
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7. Zaid mengerjakan soal ujian tanpa mencontek, walaupun 

banyak kesempatan dan tidak ada pengawas di ruangan. 

Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia beriman kepada 

malaikat.....  

A. Jibril 

B. Munkar dan Nakir 

C. Raqib dan Atid 

D. Malik 

Jawaban: C 

 

8. Salah satu persamaan antara malaikat dan jin adalah 

keduanya sama-sama.....  

A. Berjenis kelamin 

B. Makhluk ghaib 

C. Berkembang biak 

D. Memiliki nafsu 

Jawaban: B 

9. Kalimat  ُ
َّ
نَ  ُيِحبُّ  َوٱَّلل ُمْحِسِني 

ْ
ٱل  dibaca... 

A. wallahu yuhibbul mujrimin 

B. wallahu yujibbul muhsinin 

C. wallahi yuhibbul muhsinin 

D. wallahu yuhibbul muhsinin 

Jawaban: D 

10. Amir adalah anak yatim di sekolah Dia selalu diejek Dimas 

karena memakai  seragam yang sangat lusuh. Walaupun 

demikian, Amir tidak pernah marah.  
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Sikap Amir merupakan contoh... 

A. Tabah 

B. Sabar 

C. Ikhlas 

D. Pemaaf 

Jawaban: B 
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Latihan 3 
 

1. Sebutkan beberapa cara mewujudkan sikap empati terhadap 

orang lain dalam kehidupan sehari-hari? 

✓ Menolong orang yang kesusahan 

✓  Membantu orang tua membersihkan rumah 

✓ Turut berbahagia jika teman mendapat nilai yang bagus 

2. Perilaku apa saja yang dapat ditunjukan untuk menghormati 

kedua orang tua ketika mereka masih hidup? 

✓  Membantu pekerjaan mereka di rumah 

✓ Tidak membentak orang tua 

✓ Menaati nasehat baik orang tua 

3. Sebutkan adab melaksanakan shalat Jum’at! 

✓ Meluruskan shaf sholat 

✓ Tidak berbicara saat khatib berkhotbah 

✓ Shaf di depan diisi dulu 

4. Sebutkan apa saja hikmah shalat Jum’at! 

✓ Mendapatkan ridho Allah SWT 

✓ Menjalankan kewajiban pada hari Jum’at dengan shalat 

dan mengikuti khotbah Jum’at 

✓ Mempererat tali silaturahmi 

5. Sebutkan cara melaksanakan shalat jama’ Taqdim Dzuhur 

dengan Ashar 

✓ Mulai persiapan shalat seperti berwudhu 

✓ Bersiap melakukan iqamah 
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✓ Berniat untuk shalat jama’ taqdim lalu melakukan 

takbiratul ikhram untuk shalat Dzuhur yang berisi empat 

rakaat sampai salam 

✓ Setelah salam, berdiri lagi untuk melakukan shalat Ashar 

✓ Niat shalat jama’ taqdim lalu melakukan takbiratul ikhram 

untuk shalat Ashar yang berisi empat rakaat sampai salam 
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BAB XIV 
PERJUANGAN NABI MUHAMMAD SAW PERIODE MADINAH 

 

Latihan 1 
 

1. Hijrah secara bahasa artinya ... 

 A. Bergerak 

 B. Berpindah 

 C. Berjalan kaki 

 D. Bepergian ke tempat jauh 

 Jawaban: B 

2. Yang menyebabkan Nabi Muhammad saw dan para 

sahabatnya hijrah adalah... 

A. Di Mekah daerahnya terlalu panas 

B. Di Mekah tidak pernah hujan 

C. Di Mekah tidak aman untuk berdakwah  

D. Di Mekah banyak kafir Quraisy 

Jawaban: C 

3. Saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad saw bersembunyi di 

sebuah gua yang bernama... 

A. Goa Hira 

B. Goa Tsur 

C. Goa Tursina 

D. Goa An-Nuur 

Jawaban: B 

4. Nabi Muhammad saw saat hijrah bersembunyi di gua selama... 

A. Dua hari dua malam 
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B. Tiga hari tiga malam 

C. Empat hari empat malam 

D. Lima hari lima malam 

Jawaban: B 

5. Atas izin Allah, mulut gua yang dijadikan tempat sembunyi 

Nabi dan Sahabatnya dibuat sarang ... 

A. Merpati 

B. Harimau 

C. Laba-laba 

D. Burung walet 

Jawaban: C 
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Latihan 2 
 

1. Sahabat yang menemani Nabi sewaktu hijrah ke Madinah 
adalah … 
A. Ali bin Abi Talib 

B. Umar bin Khattab 

C. Abu Bakar as-Siddiq 

D. Abdur Rahman bin ‘Auf 

Jawaban: C 

2. Ketika sedang di dalam gua tempat sembunyinya, shahabat 

Nabi yang menemaninya merasa khawatir ketahuan, sehingga 

ia takut tidak bisa membela dan melindungi Nabi jika 

ketahuan dan tertangkap oleh pasukan kafir Quraisy yang 

mengejarnya. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Muhammad 

menghibur shahabatnya dengan ucapan ... 

A. Innallaha ma'ashoobiriin 

B. Subhanallah wal hamdu lilllah 

C. Hasbunallaah wa ni'mal wakiil 

D. Laa takhof wa laa tahzan, innallaaha ma'anaa 

Jawaban: 

D (artinya: janganlah engkau takut dan jangan bersedih, 

sesungguhnya Allah bersama kita) 

3. Nabi Muhammad saw saat hijrah ke Madinah terlebih dulu 

singgah di sebuah daerah dan membangun masjid. Daerah 

yang dimaksud adalah... 

A. Mina 

B. Quba 

C. Jeddah 



Mila Hasanah 

338 | Sukses PAT PABP 
 

D. Amman 

Jawaban: B 

4. Nabi Muhammad saw hijrah dari... 

A. Mekah ke Syiria 

B. Syiria ke Iran 

C. Irak ke Arab 

D. Mekah ke Madinah 

Jawaban: D 

5. Sebelum Nabi Muhammad saw .hijrah, Madinah dulunya 

bernama ... 

A. Jazirah 

B. Khazraj 

C. Yatsrib 

D. Al-Wadi 

Jawaban: C 
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Latihan 3 
 

1. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad saw 

adalah … 

A. Masjidil Aqsa 

B. Maajidil Haram 

C. Masjid Nabawi 

D. Maajid Quba 

Jawaban: D 

2. Berikut ini adalah yang dilakukan Nabi Muhammad saw di 

Madinah, kecuali... 

A. Membangun masjid 

B. Mempersaudarakan anshar dan muhajirin 

C. Membuat perjanjian dengan penduduk Madinah 

D. Membangun rumah untuk tempat singgah 

Jawaban: D 

3. Saat hijrah ke Madinah, Abu Bakar as-Siddiq dipersaudarakan 

dengan... 

A. Bilal bin Rabbah 

B. Abu Ruwaihah 

C. Abdullah bin Salim 

D. Kharijah bin Zuhair 

Jawaban: D 

4. Saat hijrah ke Madinah, Usman bin Affan dipersaudarakan 

dengan... 

A. Bilal bin Rabbah 

B. Aus bin Tsabit 

C. Abdullah bin Salim 
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D. Kharijah bin Zuhair 

E. Zainab binti Rawahah 

Jawaban: B 

5. Saat hijrah ke Madinah, Ummar bin Khattab dipersaudarakan 

dengan... 

A. Bilal bin Rabbah 

B. Itban bin Malik 

C. Abdullah bin Salim 

D. Kharijah bin Zuhair 

Jawaban: B 
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Latihan 4 
 

1. Tahun duka cita atau tahun meninggalnya isteri Nabi yaitu 

Khadijah dan paman Nabi dalam waktu yang hampir 

bersamaan dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan ... 

A. Kullu 'Aam 

B. 'Amul Huzni 

C. 'Amul Jama'ah 

D. 'Amul Hudaibiyah 

Jawaban: B 

2. Langkah pertama yang dilakukan Nabi setelah sampai di 

Yatsrib (Madinah) adalah ... 

A. Membangun Pasar 

B. Membangun Masjid 

C. Membangun Madrasah 

D. Membangun barak militer 

Jawaban: B 

3. Orang Islam dari Makkah yang hijrah dari Makkah ke Madinah 

disebut dengan istilah ... 

A. Anshar 

B. Muhadhir 

C. Muhajirin 

D. Mujahidin 

Jawaban: C 

4. Penduduk Madinah yang menolong orang-orang yang hijrah 

dari Makkah disebut dengan istilah ... 

A. Anshar 
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B. Muhadhir 

C. Muhajirin 

D. Mujahidin 

Jawaban: A 

5. Muhajirin atau Muhajirun artinya orang-orang yang hijrah, 

sedangkan Anshar artinya ... 

A. Para penolong 

B. Orang-orang yang hijrah 

C. Orang-orang yang dermawan 

D. Para pendudu asli Yatsrib (Madinah) 

Jawaban: A 
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BAB XV 

AL-KHULAFA’UR RASYIDIN PENERUS PERJUANGAN 
RASULULLAH SAW 

 

Latihan 1  
 

1. Al-Khulafa' (الخلفاء) adalah bentuk jamak dari ... 

 A. Kafilah 

 B. Khaliifah 

 C. Haniifah 

 D. Khafiifah 

 Jawaban: B 

2. Al-Khulafa'u ar-Rasyidun artinya... 

A. Pemimpin yang mendapatkan gelar 

B. Pemimpin yang dihormati 

C. Pemimpin yang mendapat hidayah 

D. Pemimpin yang di kasihi 

Jawaban: C 

3. Di bawah ini yang tidak termasuk al-Khulafa' ar-Rasyidun 

adalah... 

A. Abu Bakar as-Siddiq 

B. Umar bin Khattab 

C. Utsman bin ‘Affan 

D. Muawiyah bin Abdul Sufyan 

Jawaban: D 

4. Khalifah yang mendapat gelar as-Siddiq adalah ... 
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A. Abu Bakar 

B. Umar bin Khattab 

C. Utsman bin ‘Affan 

D. Ali bin Abi Thalib 

Jawaban: A 

5. Umar bin Khattab memiliki gelar ... 

A. As-Siddiq 

B. Al-Faaruq 

C. Dzu Nuroin 

D. Dzul Fiqaar 

Jawaban: B 
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Latihan 2 
 

1. Sahabat Nabi yang memiliki nama asli Abdullah bin Abu 

Kuhafah (عبد هللا بن اب  قحافة) yang juga Khalifah adalah... 

A. Abu Bakar as-Siddiq 

B. Umar bin Khattab 

C. Utsman bin ‘Affan 

D. Ali bin Abi Thalib 

Jawaban: A 

2. Di bawah ini Khalifah yang memiliki gelar al-'Atiiq adalah... 

A. Abu Bakar as-Siddiq 

B. Umar bin Khattab 

C. Utsman bin ‘Affan 

D. Ali bin Abi Thalib 

Jawaban: A 

3. Karena dinukahkan dengan dua puteri Nabi (yaitu Ruqayyah 
dan Ummi Kultsum), maka shahabat Utsman bin ‘Affan 
memiliki gelar ... 

A. As-Siddiq 

B. Al-Faaruq 

C. Dzu Nuroin 

D. Dzul Fiqaar 

Jawaban: C 

4. Di bawah ini yang mendapat gelar babul ilmi (pintu 

ilmu) adalah... 

A. Abu Bakar as-Siddiq 

B. Umar bin Khattab 
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C. Utsman bin ‘Affan 

D. Ali bin Abi Thalib 

Jawaban: D 

5. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Utsman bin ‘Affan adalah... 

A. Cerdas, dan bertanggung jawab 

B. Sabar, saleh, dan dermawan 

C. Bertanggung jawab dan tegas 

D. Sabar, pemaaf dan jujur 

Jawaban: B 
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Latihan 3 
 

1. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab adalah... 

A. Cerdas, tegas, dan peduli dengan rakyatnya 

B. Sabar, saleh, dan dermawan 

C. Bertanggung jawab, tegas, dan jujur 

D. Sabar, pemaaf, dan penyayang 

Jawaban: A 

2. As-Shiddiq artinya ... 

A. Sang Pembeda 

B. Yang dermawan 

C. Yang suka membenarkan 

D. Yang memiliki dua cahaya 

Jawaban: C 

3. Al-Faaruq artinya ... 

A. Sang Pembeda 

B. Yang dermawan 

C. Yang suka membenarkan 

D. Yang memiliki dua cahaya 

Jawaban: A 

4. Dzu nuroin artinya ... 

A. Sang Pembeda 

B. Yang dermawan 

C. Yang suka membenarkan 

D. Yang memiliki dua cahaya 

Jawaban: D 
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5. Agar dapat meneladani sifat-sifat al-Khulafa'u ar-Rasyidun 

kita harus... 

A. Meyakini keberadaannya 

B. Mengetahui tingkat keimanannya 

C. Membenarkan kabar beritanya 

D. Mengetahui dan mempelajari riwayat hidupnya 

Jawaban: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mila Hasanah 

349 | Sukses PAT PABP 
 

BAB XVI 
PERILAKU IKHLAS, SABAR DAN PEMAAF 

 

Latihan 1 
 

1. Hukum tajwid mim sukun ( ْم) terbagi menjadi tiga macam. 

Berikut ini termasuk hukum mim sukun, kecuali...  

A. idhar Halqi 

B. idhar syafawi 

C. ikhfa syafawi 

D. idhgam mimi 

Jawaban: A 

2. Lafaz  (  ِاِهَرة ْم ِبالسَّ
ُ
ا ه

َ
ِإذ
َ
  ...mengandung hukum bacaan  ( ف

A. idgham bilaghunnah 

B. idhar syafawi 

C. ikhfa haqiqi  

D. ikhfa syafawi 

Jawaban: D 

3. Kalimat ( َن ُمْحِسِني 
ْ
ُ ُيِحبُّ ال

َّ
 ...dibaca (َواَّلل

A. wallahu yuhibbul mujrimiin 

B. wallahu yujibbul mukhsiniin 

C. wallahi yuhibbul mukhsiniin 

D. wallahu yuhibbul mukhsiniin 

Jawaban: D 
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4. Perhatikan ayat di bawah ini: 

 

وِة َۗ
ٰ
ل ِ َوالصَّ

ْ
ب 
ْوا ِبالصَّ

ُ
ِعْين

َ
وا اْست

ُ
َمن
ٰ
ِذْيَن ا

َّ
َها ال يُّ

َ
ا
 يََٰٰٓ

Kata yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah... 

A.  ٌ ِبب 
َ
 خ

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
 ِبَما ت

B.  
َّ
َ  ِان

ه
ْينَ  َمعَ  اَّلل ِ ب ِ

الصّٰ  

C.  َِذين
َّ
وا   ال

ُ
ْم   َءاَمن

ُ
ِمنك  

D.  ُ
ه
نَ  ُيِحبُّ  َواَّلل ُمْحِسِني ْ

ْ
ال  

Jawaban: B 

5. Perhatikan hadits berikut ini: 

نْ  ْعُف  َوا    َعمَّ
َ
َمك

َ
ل
َ
ظ  

hadis tersebut menyuruh kita untuk... 

A. Senang bersedekah  

B. Mampu mengendalikan emosi 

C. Suka memaafkan kesalahan orang lain 

D. Selalu ikhlas dalam beramal 

Jawaban: C (arti hadits di atas: "Dan maafkanlah orang yang 

menzalimimu!") 
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Latihan 2 
 

1. Kalimat yang mengandung bacaan idgam mimi adalah... 

 

 Jawaban: C (mim sukun bertemu mim) 

2. Amir adalah anak yatim di sekolahnya. Ia selalu diejek Dimas 

karena memakai seragam yang sangat lusuh. Walaupun 

demikian, Amir tidak pernah marah. Sikap Amir merupakan 

contoh... 

A. Tabah 

B. Sabar 

C. Ikhlas 

D. Pemaaf 

Jawaban: B 

3. Orang yang sabar akan selalu mengarahkan kekuatannya 

kepada Allah. Dalam hal ini sabar berfungsi sebagai... 

A. Landasan yang kokoh bagi keimanan seorang muslim 

B. Sarana keberhasilan untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

C. Sebagai benteng utama dalam menghadapi cobaan 

D. Menjadi seorang hamba yang selalu dicintai oleh Allah 

Jawaban: A 

4. Ketika difitnah oleh teman-temannya, Rosyid cukup dengan 

berdiam diri saja. Dia yakin suatu saat nanti seluruh teman-
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temannya akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. 

Sikap Rosyid tersebut merupakan ... 

A. Sabar 

B. Pemaaf 

C. Ikhlas 

D. Tawadhu’ 

Jawaban: A 

5. Farhan sering dijahili oleh temannya. Dia tidak pernah sedikit 

pun ingin membalas dendam perbuatan temannya tersebut. 

Sikap Farhan merupakan contoh... 

A. Pemaaf 

B. Sabar 

C. Tawadhu’ 

D. Ikhlash 

Jawaban: A 
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Latihan 3 
 

1. Jelaskan isi kandungan Q.S. an-Nisa'/4 ayat 146! 

Jawaban: 

Kandungan Q.S. an-Nisa/4: 146 menjelaskan tentang 

keikhlasan amal  seseorang. 

2. Jelaskan isi kandungan Q.S. Ali-Imran/3 ayat 134! 

Jawaban: 

Kandungan Q.S. Ali-Imran/3: 134 menjelaskan ciri-ciri orang 

yang selalu memaafkan orang lain. 

3. Jelaskan isi kandungan Q.S. al-Baqarah/2 ayat 153! 

Jawaban: 

Kandungan Q.S. al-Baqarah/2: 153 menjelaskan orang-orang 

yang sabar. 

4. Jelaskan pengertian sabar! 

Jawaban: 

Sabar adalah perilaku menahan atau mengendalikan segala 

emosi. Jika tak terkendali, emosi dapat menjerumuskan ke 

dalam kesengsaraan. 

Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan 

tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan, 

maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang 

menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari 

perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa 

malas untuk berbuat baik. 

Sabar juga berarti menahan diri untuk tidak melampiaskan 

nafsu angkara murka, mengendalikan lidah untuk tidak 
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berkeluh kesah, dan mengontrol anggota tubuh untuk tidak 

bertindak anarki. 

5. Mengapa kita harus memiliki sifat sabar? 

Jawaban: 

Ini bisa kamu jawab sendiri 
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Latihan 4  
 

1. Sebutkan macam-macam sabar dan berikan contohnya! 

Jawaban: 

a. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Swt., contohnya: 

- Ketika mendengar azan segera menuju ke masjid untuk 

melaksanakan salat berjamaah; 

- etika bel berbunyi segera masuk kelas untuk mengikuti 

pelajaran; 

- Saat orang tua memanggil, segera menghadap dan 

menemui agar tidak  mengecewakannya. 

b. Sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan 

larangan Allah Swt, contohnya: 

- Ketika diajak membolos segera menolak dan 

menghindari teman-teman yang  bersekongkol untuk 

membolos; 

- Saat diajak tawuran segera menolak dan mengingatkan 

serta menasehati teman-teman yang mengajaknya; 

- Tidak cepat marah dan main hakim sendiri. 

c. Sabar dalam menerima dan menghadapi 

musibah, contohnya:  

- Ketika terkena musibah sakit tidak mengeluh dan tidak 

putus asa untuk berusaha mencari obatnya; 

- Ketika terkena musibah tidak mengeluh dan tidak 

menyalahkan Allah dan orang lain. 
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2. Jelaskan pengertian ikhlas! 

Jawaban: 

Ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata 

karena Allah, tidak ingin dipuji orang lain. 

3. Mengapa kita harus ikhlas? 

Jawaban: 

Ini bisa kamu jawab sendiri 

4. Sebutkan manfaat dari ikhlas! 

Jawaban: 

Banyak. Ini bisa kamu jawab sendiri 

5. Jelaskan pengertian pemaaf sikap pemaaf! 

Jawaban: 

Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang 

lain. 

Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang 

lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk 

membalasnya. 

Dalam bahasa Arab sikap pemaaf disebut al-‘afwu yang juga 

memiliki arti bertambah (berlebih), penghapusan, ampun, 

atau anugerah 

Orang yang pemaaf akan memberi maaf kepada orang yang 

telah menyakiti atau menzalimi dirinya. 
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Latihan 5 
 

1. Mengapa kita harus jadi pemaaf? 

Jawaban: 

Ini bisa kamu jawab sendiri 

2. Sebutkan manfaat dari sikap pemaaf! 

Jawaban: 

Bayak. Ini bisa kamu jawab sendiri 

3. Ceritakan secara singkat kisah orang yang memiliki perilaku 

ikhlas! 

Jawaban: 

Ini bisa kamu jawab sendiri 

4. Ceritakan secara singkat kisah orang yang memiliki perilaku 

sabar! 

Jawaban: 

Ini bisa kamu jawab sendiri. Kalau keluarga, saudara, teman, 

dan tetangga ada, bisa kamu ceritakan labgsung. Ini bisa 

kamu jawab sendiri 

5. Jelaskan hukum nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan 

huruf hijaiyah! 

 Jawaban: 

Apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan 

huruf hijaiyah, cara membacanya dibagi menjadi 5 macam, 

yaitu: Idhar halqi, Idgham bighunnah, Idgham bilagunnah, 

iqlab, dan ikhfa haqiqi. 
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Latihan 6 
 

1. Jelaskan hukum mim sukun bila bertemu dengan huruf 

hijaiyah! 

 Jawaban: 

Jika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf 

hijaiyah, maka hukum bacaannya dibagi menjadi 3 macam, 

yaitu: Ikhfa` syafawi, Idgham mimi, dan Idhar syafawi. 

Ikhfa` syafawi: mim sukun bertemu ba' 

Idgham mimi: mim sukun bertemu mim 

Idhar syafawi: mim sukun bertemu selain mim dan ba' 

2. Sebutkan contoh perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan 

pengamalan Q.S. an-Nisa/4: 146 dalam kehidupan sehari-

hari! 

Jawaban: 

Perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan Q.S. an-

Nisa/4: 146 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan 

dengan cara: 

a. Gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak di pamerkan 

kepada orang lain; 

b. Ikhlas dalam beribadah, semata-mata karena Allah Swt.; 

c. Tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang 

lain;  

d. Selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku; 

e. Tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal 

kecil; 
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f. Tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit 

kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. 

3. Sebutkan contoh perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-

hari sebagai penghayatan dan pengamalan Q.S. Ali Imran/3: 

134! 

Jawaban: 

Perilaku pemaaf sebagai penghayatan dan pengamalan Q.S. 

Ali-Imran/3:134 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujud-

kan dengan: 

a. Memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang 

meminta maaf; 

b. Meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat; 

c. Tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada 

orang lain. 
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BAB XVII 

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) 
 

PAT 1 
 

1. Apabila ada nun sukun bertemu dengan mim hukum bacaan-

nya disebut … 

a. Idzhar Halqi  

b. Idgham Bighunnah 

c. Ikhfa’ Haqiqi   

d. Idgham Bilaghunnah 

2. Lafadz-lafadz berikut ini yang mengandung bacaan Iqlab 

adalah… 

a.  ْوٍف ِمْن
َ
خ     

b.  ِمْن َبْعِد  

c.  
ْ
ُُصَ  ن

ْ
َين  

d.  ُهْم
ْ
 َعن

3. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ba’ disebut… 

a. Iqlab  

b. Ikhfa’ Syafawi  

c. Idzhar Syafawi   

d. Idgham bilaghunnah 

4. Kalimat di bawah ini termasuk bacaan Idzhar halqi 

a.   ٌُصمٌّ بُْكم  

b.   َاَْنعَْمت 
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c.  ُْعْمٌي فَُهم  

d.   ٌلَُهْم َعذَاب  

5. Suara nun mati atau tanwin di baca jelas adalah cara membaca 

bacaan … 

a.  Ikhfa Syafawi 

b. Iqlab 

c.  Idgam Bigunnah 

d. Izhar Halqi 

 

ْولُ  .6
ُ
 َيق

ْ
  ... Bacaan tersebut dibaca dengan من

a. Idzhar halqi  

b. Idgham Bilaghunnah  

c. Ikhfa’   

d. idgham Bighunnah 

7. Apabila Huruf mim mati bertemu dengan huruf mim maka 

hukum bacaanya di sebut … 

a. Idgam bigunnah 

b. Idgam mimi 

c.  Izhar 

d. ikhfa 

8. Arti bacaan idgam mimmi adalah dibaca…. 

 a. berdengung 

 b. tidak berdengung 

 c. jelas 

 d. samara-samar. 
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9. Dalam membaca Al-Qur’an hendaknya di upayakan harus 

Fasih adalah …  

a. benar dan lancar 

b. suaranya bagus 

c. tajwidnya benar 

d. tidak dalam keadaan hadas 

10. Dilihat dari asal mula kejadiannya,malaikat terbuat dari .... 

a. air 

b. tanah 

c. cahaya 

d. api 

11. Alam yang tidak terjangkau oleh panca indra manusia pada 

umumnya disebut alam .... 

a. ghaib 

b. halus 

c. kasar 

d. dunia 

12. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah SWT, karena 

malaikat ... 

a. tidak memiliki hawa nafsu  

c. lawan iblis dan syetan 

b. diciptakan dari cahaya  

d. makhluk yang paling mulya 

13. Selain malaikat ada makhluq ghaib lainnya yaitu tersebut di 

bawah ini, kecuali .... 

a. jin 

b. syaitan 
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c. iblis 

d. nabi 

14. Berikut ini adalah makhluq Allah SWT yang tidak pernah 

patuh .... 

a. iblis 

b. jin 

c. malaikat 

d. makhluq 

15. Meyakini dan mempercayai adanya malaikat sebagai utusan 

Allah merupakan kewajiban seorang muslim. Hal ini 

merupakan keyakinan seorang muslim pada rukun iman yang 

ke … 

a. 1  

b. 2   

c. 3   

d. 4  

16. Jumlah malaikat yang diciptakan Allah adalah cukup banyak. 

Sebagai siswa muslim wajib mengetahui tugas dan jumlah 

malaikat. Jumlah malaikat yang wajib diketahui adalah … 

a. 10   

b. 100  

c. 25   

d. 99 

17. Seorang siswa yang menuruti hati nuraninya untuk tidak 

berbuat jelek dan dilarang Tuhan adalah karena ia meyakini 

bahwa ia sedang diawasi dan dicatat oleh malaikat… 

a. Mungkar Nakir  
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b. Jibril Mikail  

c. Rokib dan Atid  

d. Malik  

18. Malaikat Jibril adalah pemimpin seluruh malaikat. Malaikat 

Jibril mempunyai julukan…  

a. Malakul maut   

b. Malaikat Zabaniyah  

c. Ruhul Qudus dan Ruhul Amiin  

d. Kirooman Kaatibin  

19. Apabila manusia selalu taat kepada Allah swt., maka 

derajatnya lebih tinggi dari malaikat, tetapi jika selalu berbuat 

maksiat dan tidak takut adzab (siksa) Allah maka derajatnya 

… 

a. Lebih rendah dari binatang   

b. Lebih tinggi dari makhluk Allah 

c. Lebih rendah dari malaikat   

d. Lebih tinggi dari hewan sedikit 

20. Malaikat Isrofil bertugas meniup sangkakala pada Hari 

Qiamat. 2 kali Malaikat Isrofil akan meniup sangkakala. 

Tiupan yang pertama, maka bumi dan seisinya akan hancur 

berantakan, sedang tiupan yang kedua adalah …  

a. Manusia seperti anai-anai yang beterbangan 

b. Manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur 

c. Semua manusia mati 

d. Manusia menunggu pengadilan Tuhan di padang 

makhsyar 
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21. Di bawah ini pernyataan yang benar adalah ... 

a. Allah SWT menciptakan malaikat dari nyala api 

b. Malaikat tidak memiliki nafsu, tetapi membutuhkan 

makan 

c. Malaikat dapat menjelma seperti manusia 

d. Malaikat Israfil bertugas menyampaikan wahyu 

22. Budi pekerti yang bagus lagi mulia disisi Allah SWT disebut… 

a. Akhlakul Karimah  

b. Akhlakul Sayyiah 

c. Akhlakul Mazmumah 

d. Akhlakul Mutmainnah 

23. Tawaduk diartikan sikap menundukkan kepala karena 

kesadaran bahwa manusia mempunyai asal yang sama yaitu 

dari .... 

a. tanah 

b. air 

c. udara 

d. cahaya 

24. Pengertian Etos kerja yang baik identik dengan … 

a. Semangat kerja yang baik 

b. Cara kerja yang baik 

c. Waktu kerja yang baik 

d. Suasana kerja yang baik 

25. Di bawah ini cirri-ciri orang yang bekerja keras (rajin), 

kecuali …. 

a. Berani 
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b. Tidak suka berhutang 

c. Optimis  

d. Gigih dalam mengajukan pinjaman 

26. Allah menilai pekerjaan seseorang dilihat dari …. 

a. Kedudukannya 

b. Penghasilannya 

c. Tugasnya 

d. Kehalalannya 

27. Sifat terpuji menurut bahasa Arabnya adalah .... 

a. akhlakul karimah 

b. akhlakul mazmuhah 

c. akhlakus sayyiah 

d. akhlakul layyinah 

28. Berikut ini adalah yang termasuk dalam macam-macam sifat 

terpuji kecuali .... 

a. tawaduk 

b. hasud 

c. qanaah 

d. sabar 

29. Tawaduk menurut bahasa artinya .... 

a. rendah diri 

b. rendah hati 

c. rendah budi 

d. tinggi hati 

30. Menurut bahasa taat artinya tersebut di bawah ini,…  

a. tunduk 

b. mengerti 
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c. menemani 

d. loyal 

31. Lawan kata taat adalah sebagai berikut, kecuali ... 

a. Maksiat 

b. Durhaka 

c. Itiba’ 

d. Membangkang 

32. Kita wajib patuh dan berbakti kepada kedua orang tua 

dengan catatan .... 

a. mutlak tanpa syarat, karena mereka yang melahirkan kita 

b. dalam hal yang sisukai maupun tidak disukai 

c. selama tidak menyuruh syirik kepada Allah dan berbuat 

maksiat 

d. selama tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. 

33. Arti qanaah menurut bahasa adalah …. 

a. sederhana, menerima apa adanya 

b. sederhana, merasa kurang 

c. menerima apa adanya, ingkarun nikmah 

d. ingin mendapat hasil yang lebih 

34. Shalat Jum’at bagi muslim laki-laki hukumnya … 

a. fardhu ‘ain     

b. sunnah maukkad 

c. fardhu kifayah     

d. sunnah ghoiru muakkad 

 

 



Mila Hasanah 

368 | Sukses PAT PABP 
 

 

 

35. Urutan arti salat jumat yang benar adalah .... 

pada waktu zuhur pada hari jumat 1 

didahului dengan dua khutbah 2 

salat dua rakaat yang dilakukan 3 

secara berjamaah dan sebelumnya 4 

a. 3, 1, 4, 2. 

b. 1, 3, 4, 2. 

c. 4, 3, 1, 2. 

d. 2, 3, 1, 4. 

36. Salat Jum’at disariatkan ketika Nabi Muhammad SAW 

pindah ke .... 

a. Makkah 

b. Mesir 

c. Madinah 

d. Jedah 

37. Hukum mengerjakan salat jum’at bagi laki-laki yang 

memenuhi syarat adalah .... 

a.  Fardu ’ain 

b. Fardu kifayah 

c. Sunnah muakkad 

d. Sunnah Ghoiru Muakkad 
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38. Sunnah-sunnah sebelum salat jumat adalah berikut ini, 

kecuali .... 

a. bersegera berangkat ke masjid 

b. menghadiri salat jumat dengan jalan kaki 

c. memohon ampun bagi muslimin-muslimat dalam satu 

khutbah 

d. tenang waktu khotib berkhutbah 

39. Orang yang dalam perjalanan disebut .... 

a. muallaf 

b. mukallaf 

c. muhrim 

d. musafir 

40. Manfaat dan hikmah menjalankan salat jum’at adalah 

sebagai berikut, kecuali .... 

a. dapat saling tukar menukar informasi sesama muslim 

b. pembinaan umat Islam secara rutin melalui khutbah 

jumat 

c. memakai pakaian yang paling baik (warna putih) 

d. ukhuwah Islamiyah (persatuan dan kesatuan umat 

Islam) 

41. Halang mengerjakan salat jumat adalah .... 

a. hujan 

b. sibuk 

c. bepergian lebih dari tiga hari 

d. anggota keluarga ada yang meninggal 

42. Arti salat jamak menurut bahasa adalah .... 

a. mengumpulkan 

b. menjelaskan 
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c. membagi 

d. menyamakan 

43. Arti ”takhir” dalam salat jamak adalah .... 

a. waktu yang terakhir 

b. waktu yang pertama 

c. waktu sudah berakhir 

d. waktu sudah mulai 

44. Pasangan salat yang boleh dijamak adalah .... 

a. Subuh dan zuhur 

b. Zuhur dan maghrib 

c. Maghrib dan isya 

d. Isya dan subuh 

45. Salat yang tidak boleh di qasar adalah .... 

a. Zuhur 

b. Asar 

c. Maghrib 

d. Isya 

46. Arti salat ”qasar” adalah mempersingkat atau meringkas, 

yang diringkas adalah .... 

a. rakaatnya 

b. waktunya 

c. sujudnya 

d. bacaannya 

47. Arti masyarakat jahiliyah tercakup di bawah ini kecuali 

a. Suka minum-minuman keras 

b. Suka berjudi dan kekerasan. 

c. selalu hidup berdampingan dengan damai 
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d. merendahkan martabat perempuan. 

48. Misi Nabi Muhammad SAW diutus adalah … 

a. memajukan ilmu pengetahuan 

b. menyempurnakan akhlaq 

c. mengembangkan budaya Islam 

d. mengembangkan tradisi lokal 

49. Nabi Muhammad SAW adalah ”khatamin nabiyyin” artinya 

.... 

a. Nabi penutup yang membawa risalah terakhir. 

b. Nabi yang mempunyai gelar ketabahan luar biasa 

c. Nabi yang mempunyai gelar kesabaran luar biasa 

d. Nabi yang mempunyai gelar al Amin 

50. Orang-orang yang pertama kali Masuk Islam di juluki … 

a. Assabiqunal muslimin 

b. Assabiqunal awwalun 

c. Assabiqul mukminin 

d. Assabiqil muslimun 

 

 

 

 

 

 

 



Mila Hasanah 

372 | Sukses PAT PABP 
 

 

PAT 2 
 

1. Amin adalah anak yatim di sekolah, ia selalu diejek Dimas 

karena memakai seragam yang sangat lusuh.Walaupun 

demikian Amin tidak pernah marah.Sikap Amin ini 

merupakan contoh .... 

A. Sabar 

B. Tabah 

C. Ikhlas 

D. Pemaaf 

2. Ketika difitnah oleh teman temannya Rizky cukup dengan 

berdiam diei saja.Dia yakin suatu saat nanti seluruh teman-

temannya akan tahu siapa yang benar dan yang salah.Sikap 

Rizky tersebut merupakan contoh .... 

 A. Tawadlu’ 

 B. Pemaaf 

 C. Ikhlas 

 D. Sabar 

3. Yang termasuk huruf-huruf ikhfa adalah.... 

A.   د ن  م  س  ض  

B.  ع   غ   ف   ق 

C.    ذ  ز  ب  ل  س  

D.    ك ص  ض  ط  ظ  

 

وِة َۗ  .4
ٰ
ل ِ َوالصَّ

ْ
ب 
ْوا ِبالصَّ

ُ
ِعْين

َ
وا اْست

ُ
َمن
ٰ
ِذْيَن ا

َّ
َها ال يُّ

َ
ا
 يََٰٰٓ

Kata yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah... 
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A.  ٌ ِبب 
َ
 خ

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
 ِبَما ت

B.  
َّ
َ  ِان

ه
ْينَ  َمعَ  اَّلل ِ ب ِ

الصّٰ  

C.  َِذين
َّ
وا   ال

ُ
ْم   َءاَمن

ُ
ِمنك  

D.  ُ
ه
نَ  ُيِحبُّ  َواَّلل ُمْحِسِني ْ

ْ
ال  

5. Orang yang sabar akan selalu mengarahkan kekuatannya 

kepada Allah. Dalam hal ini sabar berfungsi sebagai .... 

A. Landasan yang kokoh bagi keimanan seorang muslim 

B. Sarana keberhasilan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan 

C. Sebagai benteng utama dalam menghadapi cobaan 

D. Menjadi seorang hamba yang selalu dicintai oleh Allah 

6. Farhan sering dijahili oleh temannya. Dia tidak pernah sedikit 

pun ingin membalas dendam perbuatan temannya tersebut. 

Sikap Farhan ini merupakan contoh .... 

A. Pemaaf 

B. Sabar 

C. tawadu’ 

D. ikhlas 

7. Berikut ini pernyataan yang berkaitan dengan malaikat !  

1. Tidak memiliki hawa nafsu 

2. Memiliki nafsu 

3. Tak satupun yang kafir 

4. Diciptakan dari nur (cahaya) 

5. Ada yang taat dan yangmembangkang 

6. Selalu bertasbih kepada Allah 

7. Tidak dapat dilihat ( ghaib) 
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Pernyataan yang menyangkut ciri khusus malaikat 

ditunjukkan pada nomer .... 

A. 1,2,3,4,7 

B. 1,3,5,6,7 

C. 1,2,4,6,7 

D. 1,3,4,6,7 

8. Penciptaan malaikat, jin, iblis dan setan secara mendasar 

terdapat perbedaan. Meskipun demikian, apabila dicermati, 

ternyata masih ada persamaan di antara mereka. Persamaaan 

yang dimaksud berupa .... 

A. Diciptakan dari api dan cahaya 

B. Ada yang bai dan ada yang jahat 

C. Diciptakan sebagai makhluk ghaib 

D. Tidak makan dan minum 

9. Allah SWT menciptakan seluruh makhluknya dengan tujuan 

untuk beribadah kepada-Nya. Namun tentang perilaku 

kesehariannya diserahkan sepenuhnya kepada makhluk itu 

sendiri, sehingga dijumpai dari mereka ada yang taat dan ada 

yang jahat. Makhluk yang dimaksud adalah .... 

A. Malaikat 

B. setan 

C. iblis 

D. jin 

10. Kitab suci Al-qur’an merupakan kumpulan wahyu Allah yang 

disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, adapun 

malaikat yang bertugas mnyampaikan wahyu Allah kepada 

Rasul adalah malaikat .... 

A. Jibril 
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B. Mikail 

C. Malik  

D. Ridwan 

11. Peristiwa hancurnya seluruh alam semesta merupakan 

gambaran terjadinya hari kiamat. Allah Swt. mengutus 

malaikat untuk meniup sangkakala . Malaikat tersebut 

adalah .... 

A. Mikail 

B. Israfil 

C. Izrail 

D. Jibril 

12. Semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggung-

jawabannya kelak diakhirat? Semua itu akan dicatat oleh 

malaikat .... 

A. Jibril 

B. Raqib dan Atid 

C. Malik dan Ridwan 

D. Mungkar dan Nangkir 

13. Berikut ini yang bukan merupakan perbedaan antara 

malaikat dengan manusia adalah... 

A. Manusia diciptakan dari tanah sedang Malaikat dari nur 

(cahaya) 

B. Manusia memiliki hawa nafsu sedang Malaikat tidak 

C. Manusia pikirannya berubah-ubah sedang Malaikat 

pikirannya jernih/lurus 

D. Manusia tidak memiliki tugas sedang Malaikat memiliki 

tugas yang berbeda- beda 
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14. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

Suatu saat terjadi kemarau yang panjang.Hujan terakhir 

kali turun sekitar 12 bulan yang lalu.Sungai,sumur,danau 

dan rawa kering kerontang.Kaum muslimin di daerah itu 

bermusyawarah untuk mengadakan shalat istisqa’. Sehari 

setelah shalat istisqa’ dilakukan datanglah mendung dan 

hujan yang lebat. 

 Hujan itu turun atas izin Allah SWT.melalui perantara 

malaikat .... 

A. Jibril 

B. Mikail 

C. Izrail 

D. Malik 

15. Tabel nama malaikat dengan tugas-tugasnya  

No Nama Malaikat Tugas - tugasnya 

1. 

2. 

3. 

4. 

Jibril 

Israfil 

Malik 

Mikail 

a. Membagi rizki 

b. Menjaga neraka 

c. Menjaga surga 

d. Bertasbih kepada Allah  

 Dari tabel di atas yang menunjukkan pasangan yang benar 

adalah .... 

A. 1 dengan b 

B. 2 dengan c 

C. 3 dengan ds 

D. 4 dengan a 
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16. Sikap yang benar dalam rangka meyakini adanya Malaikat 

Rakib dan Atid adalah ... 

A. Senantiasa berhati-hati dalam perbuatan dan taat kepada 

Allah SWT 

B. Membenarkan adanya kitab-kitab Allah 

C. Mempersiapkan amal agar terhindar dari siksa kubur 

D. Mempersiapkan amal baik agar tidak masuk neraka 

17. Berikut ini adalah hikmah dari beriman kepada malaikat 

Allah Swt., antara lain .... 

A. memberi semangat kepada orang yang beriman agar 

menjadi muslim sejati. 

B. kurang hati-hati dalam berbicara dan berbuat. 

C. kurang bersemangat dan rajin beribadah kepada Allah 

Swt. 

D. tidak hafal nama dan tugas para malaikat. 

18. Sikap empati seorang pelajar dapat diwujudkan dalam 

bentuk... 

A. berbagi contekan saat ulangan 

B. berbagi makanan saat makan bersama 

C. membiarkan teman merasa kesusahan 

D.  meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak 

memiliki 

19. Saat menghadapi musibah, ia selalu mengeluh, tetapi saat 

bahagia ia enggan berbagi. Sifat seperti ini tidak baik karena 

akan menyebabkan .... 

A. disayang teman 

B. menjadi terhormat  

C. keretakan hubungan 
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D. termotivasi untuk berusaha 

20. Orang yang memiliki sikap empati akan muncul dalam 

dirinya tindakan-tindakan sebagai berikut, kecuali .... 

A. Memiliki kepekaan terhadap orang lain 

B. Mampu mendengarkan orang lain 

C. Menerima bantuan orang lain 

D. Menerima saran orang lain 

21. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang masih 

hidup adalah .... 

A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya 

B. Berlaku cuek saat orang tua membutuhkan bantuannya 

C. Membuat hati orang tua khawatir 

D. Membelanjakan hartanya 

22. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang sudah 

meninggal adalah .... 

A. Membantu keperluannya 

B. Membelanjakan hartanya 

C. Memperebutkan harta warisan 

D. Mengunjungi sahabat orang tua 

23. Hukum shalat jum’at bagi seorang muslim laki-laki dewasa 

adalah .... 

A. Fardu ‘ain 

B. Fardu kifayah 

C. Sunah mu’akkad 

D. Sunah ghairu mu’akkad 
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24. Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat 

Jumat dan meninggalkan .... 

A. Perbuatan keji dan mungkar 

B. Pekerjaaan 

C. Jual beli 

D. Rumah 

25. Dalil yang menunjukkan bahwa salat jum’ah itu wajib adalah 

.... 

A. Surah al-Jumu’ah/62 :6.  

B. Surah al-Jumu’ah/62 :7. 

C. Surah al-Jumu’ah/62 :8. 

D. Surah al-Jumu’ah/62 :9. 

26. PerhatikanQS.Al-Jumu’ah/62: 9 berikut! 

َها  يُّ
َ
ا
ِذْينَ  يََٰٰٓ

َّ
ا  ال

َٰٓ
ْو
ُ
َمن
ٰ
ا  ا

َ
ْوِديَ  ِاذ

ُ
وةِ  ن

ٰ
ل ْوِم  ِمنْ  ِللصَّ ُجُمَعةِ   يَّ

ْ
ال    

Perintah shalat jum’at dalam ayat tersebut ditujukan 

kepada.... 

A. Orang saleh 

B. Para ulama’ 

C. Semua orang 

D. Orang beriman 

27. Berikut ini adalah orang yang boleh meninggalkan ibadah 

shalat Jum’at, yaitu... 

A. Pembantu rumah tangga 

B. Orang yang sibuk kerja 

C. Penggembala 

D. Musafir 
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28.  Orang yang menyampaikan khotbah Jum’ah disebut .... 

A. Penceramah 

B. Mubalig 

C. Khatib 

D. Ustad 

29. Rukun khotbah diantaranya adalah .... 

A. Menutup aurat 

B. Berwasiat taqwa 

C. Masuk waktu dzuhur 

D. Suci dari hadas dan najis 

30. Tempat yang biasa digunakan untuk melaksanakan shalatj 

um’at adalah…. 

A. Rumah sakit 

B. Masjid 

C. Jalan raya 

D. Ruangan kelas 

31. Berikut adalah larangan ketika khotib berkhutbah, yaitu….. 

A. Mendengarkan dengan khusyu 

B. memakaiwangi-wangian 

C. bercanda/mengobrol dengan teman disampingnya 

D. duduk sambil mendengar khutbah 

32. Berikut ini termasuk orang yang tidak wajib melaksanakan 

shalat jum’at, kecuali ..... 

A. Hamba sahaya 

B. Perempuan 

C. Anak –anak 
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D. Laki-laki 

33. Berikut ini hikmah mengerjakan shalat jum’at, kecuali.... 

A. Meningkatkan keimanan kepada Allah 

B. Melatih kedisiplinan dan kejujuran 

C. Mempererat ukhuwah islamiah 

D. Sarana untuk berdagang 

34.  

  

 

  Kalimat di atas merupakan niat shalat .... 

A. Shalat jama ‘ maghrib dengan isya’ 

B. Shalat jama’ qashar maghrib dengan isya’ 

C. Shalat jama’ takhir maghrib dengan isya’ 

D. Shalat jama’ qashar takhir maghrib dengan isya’ 

35. Bila kita meng-qashar shalat Zuhur dan Asar berarti kita 

melaksanakan shalat... 

A. 2 rakaat Zuhur dan 2 rakaat Asar. 

B. 2 rakaat sekaligus Zuhur dan Asar 

C. 4 rakaat Zuhur dan Asar 

D. 8 rakaat Zuhur dan Asar 

36. Seseorang diizinkan melakukan salat Jamak hapabila... 

A. dalam keadaan perang. 

B. dalam perjalanan jauh. 

C. dalam keadaan lupa. 

D. dalam keadaan sibuk 
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37. Rayyan bersama teman-temannya pergi tamasya ke 

Semarang. Mereka berangkat dari Jakarta pukul 05.30. 

Mereka berhenti di masjid untuk istirahat dan melakukan 

shalat. Rayyan dan teman-temannya melakukan shalat 

Zuhur, kemudian mengerjakan shalat Asar. Maka shalat yang 

dilakukan oleh Rayyan adalah shalat... 

A. jamak  

B. qashar 

C.  jamak taqdim 

D. jamak takhir 

38. Menggabungkan dua waktu shalat disebut… 

A. qashar 

B. jamak 

C. jamak qashar 

D. jamak taqdim 

39. Meringkas waktu shalat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, 

dinamakan…. 

A. qashar 

B. jamak 

C. jamak taqdim 

D. jamak ta’khir 

40.  Pernyataan berikut adalah contoh shalat jama’ ta’khir 

adalah …. 

A. Shalat maghrib dan isya dikerjakan-di waktu maghrib 

B. Shalat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya 

C. Shalat subuh dan dzuhur dikerjakan di waktu dzuhur 

D. Shalat isya dan subuh dikerjakan di waktu subuh 
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41. Contoh shalat yang bisa di qosor adalah…. 

A. zuhur 

B. magrib 

C. subuh 

D. shalat ied 

42. Agar proses belajar disekolah tidak terganggu, Ilyas 

mengqosor shalat dzuhur dan Asar .pelaksanaan shalat yang 

dilakukan ilyas menurut hukum agama adalah…. 

A. boleh- boleh saja 

B. tidak dibenarkan 

C. dibenarkankarenatujuanbelajar 

D. sangatbolehsekali. 

43. HijrahNabi Muhammad SAW, berarti….. 

A. Pindahnya nabi dari kota Mekkah ke Madinah 

B. Pindahnya nabi dari Mekkah ke Palestina 

C. Perjalanan nabi di waktu malam 

D. Peperangan yang dilakukan nabi 

44. Yang menyebabkan Nabi Muhammad saw dan para 

sahabatnya hijrah adalah... 

A. di Mekah daerahnya terlalu panas 

B. di Mekah tidak pernah hujan 

C. di Mekah tidak aman untuk berdakwah  

D. di Mekah banyak kafir Quraisy 

45. Saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad saw bersembuyi di 

sebuah gua yang bernama .... 

A. Goa Tsur 

B. Goa Hira 
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C. Goa Al-Abra 

D. Goa Al-Kahfi 

46. Berikut ini adalah sahabat yang menemani Nabi sewaktu 

hijrah ke Madinah 

A. Abu Bakar as-Siddiq 

B. Abdur Rahman bin Auf 

C. Umar bin Khattab  

D. Ali bin Abi Tahalib 

47. Al-Khulafau ar-Rasyidin artinya ... 

A. pemimpin yang mendapatkan gelar 

B. pemimpin yang mendapat hidayah 

C. pemimpin yang dihormati 

D. pemimpin yang di kasihi 

48. Di bawah ini yang mendapat gelar babul ilmi adalah... 

A. Abu Bakar as-Siddiq 

B. Umar bin Khattab 

C. Usman bin Affan 

D. Ali bin Abi Talib 

49. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab adalah... 

A. cerdas, dan bertanggung jawab 

B. sabar, saleh, dan dermawan 

C. bertanggung jawab dan tegas 

D. sabar, pemaaf dan jujur  

50. Agar dapat meneladani sifat-sifat al-Khulafau ar-Rasyidin 

kita harus .... 

A. meyakini keberadaannya 
B. mengetahui tingkat keimanannya 
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C. membenarkan kabar beritanya 
D. mengetahui riwayat hidupnya 
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PAT 3 
 

1. Iman menurut syariat agama islam adalah ... 

 A. dihayati, diumumkan, dijalankan 

 B. berdoa serta memohon pertolongan 

 C. diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan 

 dan dibuktikan dengan amal perbuatan 

  D. dilaksanakan sesuai dengan keyakinan kita 

2. Makhluk Allah Swt yang gaib, terbuat dari nur atau cahaya, 

dengan wujud dan sifat-sifat tertentu adalah ... 

A. Manusia 

B. Jin 

C. Malaikat 

D. Setan 

3. Sifat-sifat malaikat di antaranya... 

A. Selalu menentang perintah Allah Swt. 

B. Patuh dan taat kepada Allah Swt. 

C. Selalu makan dan minum 

 D. Mempunyai hawa nafsu 

4. Fenomena hancurnya alam semesta merupakan gambaran 

terjadinya hari kiamat. Allah Swt. menugasi malaikat peniup 

sangkakala yang dapat menghancurkan alam semesta ini. 

Malaikat tersebut adalah... 

A. Jibril 

B. Mikail 

C. Israfil 

D. Izrail 
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5. Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggung-

jawabannya kelak di akhirat? Semua itu akan dicatat oleh 

malaikat... 

A. Jibril 

B. Munkar dan Nakir 

C. Raqib dan Atid 

D. Malik dan Ridwan 

6. Zaid mengerjakan soal ujian tanpa mencontek, walaupun 

banyak kesempatan dan tidak ada pengawas di ruangan. Sikap 

tersebut menunjukkan bahwa ia beriman kepada malaikat... 

A. Jibril 

B. Mikail 

C. Raqib dan Atid 

D. Israfil 

7. Salah satu persamaan antara malaikat dan jin adalah 

keduanya sama-sama... 

A. Berjenis kelamin 

B. Makhluk gaib 

C. Berkembang biak 

D. Memiliki nafsu 

8. Kita harus selalu melaksanakan semua perintah Allah dan 

menjauhi semua larangan-Nya. Agar dapat surganya, kita 

harus... 

A. Iman kepada malaikat Ridwan 

B. Iman kepada malaikat Malik 

C. Iman kepada malaikat Munkar Nakir 
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D. Iman kepada malaikat Raqib dan Atid 

9. Kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan 

bertindak untuk membantunya merupakan arti... 

A. Amanah 

B. Jujur 

C. Empati 

D. Istiqamah 

10. Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup tanpa 

bantuan orang lain. Perilaku kita sebaiknya adalah... 

A. Mendengarkan apa kata orang lain 

B. Mengikuti apa yang dinginkan orang lain 

C. Merasakan apa yang dirasakan orang lain 

D. Merendahkan diri kepada orang lain 

11. Sikap empati seorang pelajar dapat diwujudkan dalam 

bentuk... 

A. Berbagi contekan saat ulangan 

B. Berbagi makanan saat makan bersama 

C. Meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki 

D. Membiarkan teman merasa kesusahan 

12. Saat menghadapi musibah, ia selalu mengeluh, tetapi saat 

bahagia ia enggan berbagi. Sifat seperti ini tidak baik karena 

akan menyebabkan... 

A. Disayang teman 

B. Keretakan hubungan 

C. Termotivasi untuk berusaha 

D. Menjadi terhormat 
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13. Perhatikan pernyataan berikut ini: 

1. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. 

2. Membantu pekerjaanya di rumah. 

3. Membantu kehidupan ekonominya saat dibutuhkan. 

4. Tidak mengikuti nasihat-nasihatnya. 

 Yang termasuk perilaku berbuat baik kepada kedua orang tua 

adalah... 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, 3, dan 4 

C. 2, 3, dan 4 

D. 1, 2 dan 4 

14. Contoh perilaku menghormati dan menghargai guru dapat 

diwujudkan dengan berbuat baik kepada guru, antara lain... 

A. Belajar dengan sungguh-sungguh 

B. Berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah 

C. Mengucapkan salam bila bertemu 

D. Selalu menceritakan keburukannya 

15. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang sudah 

meninggal adalah... 

A. Membantu keperluannya 

B. Membelanjakan hartanya 

C. Memperebutkan harta warisan 

D. Mengunjungi sahabat orang tuanya 

16. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang masih 

hidup adalah... 

A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya 

B. Membelanjakan hartanya 
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C. Memperebutkan harta warisan 

D. Menyimpan hartanya 

 

17. Apabila melihat guru melakukan kesalahan, kita sebagai 

peserta didik harus... 

A. Mencemoohkan 

B. Menceritakan ke orang lain 

C. Menegurnya dengan sopan 

D. Membiarkannya 

18. Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat 

Jumat dan meninggalkan.. 

A. Jual beli 

B. Perbuatan keji dan munkar 

C. Pekerjaan 

D. Sekolah 

19. Dalil yang menunjukkan bahwa salat jum’ah itu wajib adalah... 

A. Q.S. al-Jumu’ah/62: 6. 

B. Q.S. al-Jumu’ah/62: 7. 

C. Q.S. al-Jumu’ah/62: 8. 

D. Q.S. al-Jumu’ah/62: 9. 

20. Orang yang menyampaikan khotbah Jum’ah adalah... 

A. Muballig 

B. Dai kecil 

C. Ustad 

D. Khatib 

21. Farhan sedang melakukan perjalanan jauh. Ia diberi 

keringanan untuk tidak salat Jumat tetapi ia wajib... 
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A. salat zuhur 

B. salat jamak 

C. Meng-qada salat 

D. Membayar fidyah 

22. Jika kita bicara ketika khatib sedang berkhotbah, salat Jumat 

yang kita lakukan akan... 

A. Kurang sempurna 

B. Sia-sia 

C. Sah 

D. Mendapat dosa 

23. Perhatikan hal-hal berikut ini:... 

1. Islam 

2. Balig (dewasa) 

3. Mendengarkan khotbah 

4. Laki-laki 

Syarat sah untuk melaksanakan salat Jumat adalah... 

A. 1, 2, dan 3. 

B. 1, 2, dan 4. 

C. 2, 3, dan 4. 

D. 1, 3, dan 4. 

24. Hukum mengerjakan salat jum’at bagi laki-laki yang 

memenuhi syarat adalah .... 

A. Fardu ’ain 

B. Fardu kifayah 

C. Sunnah muakkad 

D. Sunnah Ghoiru Muakkad 

25. Perhatikan peryataan berikut ini. 
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1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah 

2. Mengucapkan dua kalimat syahadat 

3. Membaca ayat al-Qur'an pada salah satu 

 dua khotbah 

4. Di waktu zuhur dan setelah dua khotbah. 

Yang merupakan rukun khotbah adalah... 

A. 1, 2, dan 3. 

B. 1, 2 dan 4. 

C. 2, 3 dan 4. 

D. 1, 3 dan 4. 

26. Tempat yang bisa digunakan untuk melaksanakan salat Jumat 

adalah... 

A. Rumah sakit. 

B. Masjid. 

C. Jalan raya. 

D. Ruangan khusus. 

27. Memakai pakaian putih, mencukur kumis, memakai wangi-

wangian merupakan... 

A. Sunah salat Jumat. 

B. Syarat sah salat Jumat. 

C. Syarat wajib salat Jumat. 

D. Syarat khotbah Jumat. 

28. Halangan yang membolehkan kita tidak  Melaksanakan salat 

Jumat adalah … 

A. Masjidnya jauh. 

B. Angin kencang dan hujan deras. 

C. Terlalu sibuk dengan pekerjaannya. 
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D. Cuaca sangat panas sekali.  

29. Salat yang boleh di jama' adalah... 

A. salat ¨zuhur dengan Asar 

B. salat Asar dengan Magrib 

C. salat Magrib dengan Subuh 

D. salat Subuh dengan ¨zuhur 

30. Seseorang diizinkan melakukan salat Jama' apabila... 

A. dalam keadaan perang 

B. dalam perjalanan jauh 

C. dalam keadaan lupa 

D. dalam keadaan sibuk 

31. Rosyid bersama teman-temannya pergi tamasya ke Semarang. 

Mereka berangkat dari Jakarta pukul 05.30. Mereka berhenti 

di masjid untuk istirahat dan melakukan salat. Rosyid dan 

teman-temannya melakukan salat ¨zuhur, kemudian 

mengerjakan salat Asar. salat yang dilakukan oleh Rosyid 

adalah salat... 

A. jamak taqdim 

B. jama'k Ta’kihir 

C. qahsar 

D. wajib 

32. Pernyataan di bawah ini adalah contoh salat jama' Ta’khir 

adalah... 

A. salat Maghrib dan Isya dikerjakan pada waktu Isya 

B. salat ¨zuhur dan Asar dikerjakan pada waktu ¨uhur 

C. salat Subuh dan ¨uhur dikerjakan pada waktu ¨zuhur 

D. salat Isya dan Subuh dikerjakan pada waktu Subuh 
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33. Contoh salat yang dapat di qasar adalah... 

 A. salat ¨zuhur 

 B. salat Magrib 

 C. salat Subuh 

 D. salat ida’in 

 

34.   

 

 

 

Kalimat di atas merupakan niat salat... 

A. salat ¨zuhur digabung dengan Asar 

B. salat Magrib digabung dengan Isya 

C. salat Isya digabung dengan Magrib 

D. salat ¨zuhur dua rakaat saja 

 

35. Aminah pergi ke salah satu pesantren yang ada di Bandung. 

Aminah berangkat pukul 06.00 dan tiba di sana menjelang 

salat ¨zuhur. Aminah melaksanakan salat ¨zuhur dan Asar 

sekaligus meringkas salat-nya salat yang dilakukan Aminah 

adalah... 

A. jamak taqdim 

B. jamak Ta’khir 
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. jamak qasar 

D. qashar 

 

36. Agar proses belajar di sekolah tidak terganggu, Ilyas 

mengqashar salat  Zuhur dan Ashar. Pelaksanaan salat yang 

dilakukan Ilyas ini menurut hhkum agama adalah... 

 

A. dibenarkan karena tujuan belajar 

B. boleh-boleh saja 

C. tidak dibenarkan 

D. sangat boleh sekali 

 

37. Yang menyebabkan Nabi Muhammad saw dan para 

sahabatnya hijrah adalah... 

A. Di Mekah daerahnya terlalu panas 

B. Di Mekah tidak pernah hujan 

C. Di Mekah tidak aman untuk berdakwah 

D. Di Mekah banyak kafir Quraisy 

 

38. Saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad saw bersembuyi di 

sebuah gua yang bernama... 

 A. Goa sur 

 B. Goa Al-Kahfi 
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 C. Goa Hira 

 D. Goa Al-Abrar 

 

39. Nabi Muhammad saw saat hijrah bersembunyidi gua selama... 

A. Dua hari dua malam 

B. Tiga hari tiga malam 

C. Empat hari empat malam 

D. Lima hari lima malam 

 

40. Berikut ini adalah sahabat yang menemani Nabi sewaktu 

hijrah ke Madinah... 

 A. Abu Bakar as-Siddiq 

 B. Abdur Rahman bin ‘Auf 

 C. Umar bin Khatab 

 D. Ali bin Abi Talib 

 

41. Al- Khulafa’u ar-Rasidun artinya… 

A. Pemimpin yang mendapat gelar 

B. Pemimpin yang di hormati 

C. Pemimpin yang mendapat hidayah 

D. Pemimpin yang dikasih 
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42. Dibawah ini khalifah yang mendapat gelar as- Siddiq adalah …. 

A. Umar bin Khattab 

B. Abubakar as-Shidiq 

C. Usman bin Affan 

D. Ali bin Abi Talib 

 

43.  Di bawa ini yang mendapat gelar al-faruq adalah …. 

A. Abubakar as-Shidiq 

B. Umar bin Khatab 

C. Usman bin Affan 

D. Ali bin Abi Talib 

 

44. Dibawah ini Khalifah yang memiliki kedermawanan adalah …. 

 A. Abubakar as-Shidiq 

 B. Umar bin Khatab 

 C. Usman bin Affan 

 D. Ali bin Abi Talib 

 

45. Di bawah ini khalifah yang mendapatkan gelar babul ilmi 

adalah …. 

A. Abubakar as-Shidiq 

B. Umar bin Khatab 
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C. Usman bin Affan 

D. Ali bin Abi Talib 

 

46. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Usman bin Affan adalah …. 

A. Cerdas dan bertanggung jawab 

B. Sabar, saleh dan dermawan 

C. Bertanggung jawab dan tegas 

D. Sabar, pemaaf dan jujur 

 

47. Agar dapat meneladani sifat-sifat al-Khulafa’u ar-Rasyidun 

kita harus … 

 A. Meyakini keberadaannya 

 B. Mengetahui tingkat keimanannya 

 C. Membenarkan kabar beritannya 

 D. Mengetahui riwayat hidupnya 

 

48. Orang yang sabar akan selalu mengarahkan kekuatan kepada 

Allah. Dalam hal ini sabar berfungsi sebagai …. 

A. Landasan yan kokoh bagi keimanan seorang muslim 

B. Sarna keberhasilan untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

C. Sebagai benteng utama dalam menghadapi cobaan  

D. Menjadi seorang hamba yang selalu dicintai oleh Allah 
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49. Ketika difitnah oleh teman-temannya Rasyid cukup dengan 

berdiam diri saja. Dia yakin suatu saat nanti seluruh teman-

temannya akan tahu siapa yang benar dan siapa yan salah. 

Sikap Rasyid tersebut merupaka contoh …. 

A. Sabar 

B. Pemaaf 

C. Ikhlas 

D. Tawadhu 

 

50. Farhan sering dijahili oleh temannya. Dia tidak pernah sedikit 

pun ingin membalas dendam perbuatantemannya tersebut. 

Sikap farhan merupakan contoh…. 

A. Pemaaf 

B. Sabar 

C. Tawadu 

D. Ikhlas 
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