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SOAL LATIHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

POKOK BAHASAN SENI BUDAYA ISLAM 

 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 

1. Seni budaya yang berkembang di Nusantara  sebelum kedatangan agama Islam, 

disebut.... 

a. seni budaya lokal c.  tradisi Islam 

b. seni budaya Islam d.  tradisi lokal 

2. Seni budaya lokal yang dijadikan media dakwah Islam adalah.... 

a. wayang c.  kasidah   

b. hadrah d.  ludruk 

3. Seni budaya yang berasal dari Arab dan berkembang di Nusantara, adalah.... 

a. wayang c.  tayub 

b. kasidah d.  Ludruk 

4. Seni hadrah sebenarnya hampir sama dengan qasidah, yang membedakan adalah jenis 

pujiannya yang ditujukan kepada.... 

a. tokoh masyarakat c.  tokoh agama   

b. Nabi Muhammad saw d.  para sahabat Nabi 

5. Walisanga yang menggunakan wayang sebagai media dakwah adalah.... 

a. Sunan Gunung Jati c.  Sunan Kalijaga 

b. Sunan Giri d.  Sunan Muria 

6. Walisanga yang menggunakan nyanyian/permainan sebagai media dakwah adalah.... 

a. Sunan Gunung Jati c.  Sunan Kalijaga 

b. Sunan Giri d.  Sunan Muria 

7. Tradisi dan upacara adat kesukuan pada kehamilan seseorang, disebut.... 

a. aqiqah c.  nyadran   

b. tingkeban d.   bancakan 

8. Peringatan maulid Nabi Muhammad saw di Indonesia pertama kali diadakan oleh.... 

a. Sultan Hasanuddin c.  Sultan Shalahuddin 

b. Sultan Hamengkubuwono d.  Sultan Pakualaman 

9. Di Solo dan Yogyakarta peringatan maulid Nabi Muhammad saw dikenal dengan istilah.... 

a. panjang jimat c.  dugderan   

b. sekaten d.  selamatan 

10. Upacara pemberian nama bayi yang baru lahir disebut....  

a. walimatut tasmiyah c.  walimatul ’arusy 

b. walimatul khitan d.  walimatul hamli 
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11. Upacara pernikahan/perkawinan seseorang disebut.... 

a. walimatut tasmiyah c. walimatul ’arusy 

b. walimatul khitan d.  walimatul hamli 

12. Islam memberi apresiasi terhadap seni budaya, tradisi dan upacara adat kesukuan sebagai  

sesuatu yang bersifat mubah, maksudnya.... 

a. dilarang  c.  diutamakan    

b. disesuaikan  d. diperbolehkan 

13. Berikut adalah bentuk seni budaya yang dapat disesuaikan dengan agama Islam, 

kecuali.... 

a. mitoni c.  qira'ah 

b. muludan d.  wayang 

14. Perayaan tradisional Asyura yang diselenggarakan oleh masyarakat Bengkuli disebut 

dengan..... 

a. tabot c.  grebeg 

b. sekaten d.  keraton 

15. Yang termasuk unsur-unsur Islam dalam perayaan sekaten pada masa Kerajaan Demak 

adalah.... 

a. penggunaan gunungan yang berisi hasil bumi 

b. benda pusaka kerajaan dipamerkan 

c. pembacaan zikir-zikir dan do’a kepada Allah swt 

d. pembagian berkah dari gunungan kepada masyarakat 

 

B. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat ! 

1. Sebutkan seni budaya lokal yang terdapat unsur agama Islam? 

2. Jelaskan istilah-istilah berikut :  

a. sekaten 

b. grebeg 

c. tabot 

d. padusan 

3. Mengapa agama Islam harus mengapresiasi seni budaya lokal Indonesia?Jelaskan! 

4. Sebutkan tradisi-tradisi Islam yang berkembang di masyarakat Indonesia! 

5. Jelaskan maksud penyebaran Islam melalui seni dan budaya! 


