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PETUNJUK UMUM
1. Isikan identitas Anda pada Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional
(LJUSBN) Pendidikan Agama yang tersedia.
2. Jumlah soal sebanyak 50 butir dengan 4 (empat) pilihan jawaban.
3. Periksa dan bacalah setiap butir soal sebelum Anda menjawabnya.
4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas,
rusak atau tidak lengkap.
5. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
6. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.
SOAL
1.

Perhatikan tabel berikut ini!
Contoh Bacaan

Hukum Bacaan

1.

A.

Idgam bigunah

2.

B.

Ikhfa’

3. .

C.

Iqlab

4.

D.

Izhar

Pasangan yang tepat pada bacaan di atas adalah....
A. 4 - C
C. B3 - D
B. 1 - C
D. 2 - B
2.

Perhatikan surah Ad-Duha ayat 6 berikut!
Pada ayat tersebut terdapat hukum bacaan ….
A. izhar syafawi
C. idgam bighunnah
B. ikhfa’ syafawi
D. idgam mimi

3.

Perhatikan ayat berikut!

Ayat tersebut mengandung hukum bacaan ….

A.
B.
4.

qalqalah sugra
idgham mimi

C. ikhfa’ syafawi
D. qalqalah kubra

Perhatikan ayat berikut!

Dari ayat di atas yang mengandung hukum bacaan mad wajib muttasil adalah ....

5.

A.

C.

B.

D.

Perhatikan ayat berikut!
Tanda waqaf yang terdapat pada ayat tersebut adalah ....
A. Waqaf lazim
C. Waqaf mutlak
B. Al waqful ula
D. Waqaf mamnu’

6.

Perhatikan potongan ayat pada tabel berikut!
A. Kecuali orang-orang yang beriman dan
1.
beramal saleh.
B.
Kemudian Kami kembalikan dia ke
2.
tempat yang serendah-rendahnya
3.
4.

C.

Kami ciptakan manusia

D.

demi gunung Sinai

Potongan ayat diatas yang sesuai dengan artinya terdapat pada kolom ….
A. 4-C
C. 3-D
B. 1-B
D. 2-A
7.

Perhatikan ayat berikut!

Ayat tersebut menunjukkan mengandung pengertian sebagai berikut ....
A. Orang-orang beriman termasuk golongan yang sebaik-baiknya
B. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala yang tak
terputus.
C. Orang-orang yang senantiasa beramal saleh akan mendapatkan balasan surga firdaus
D. Setiap mansia pasti akan mengalami kematian
8.

Perhatikan hadits berikut!

Maksud hadits diatas adalah….
A. Kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat.
B. Orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah
C. Perintah untuk menuntut ilmu di mana pun dan kapan pun
D. Orang yang beriman dan mencari ilmu akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah swt.
9.

Perhatikan tabel berikut !
1

2
3
4
Urutan yang benar dari Surah Al-Insyirah adalah ….
A.
1-2-4-3
C. 1-4-3-2
B.
4-1-3-2
D. 1-3-2-4
10.

Perhatikan ayat berikut!

Berikut pernyataan yang sesuai dengan kandungan ayat di atas adalah...
A.
Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan
B.
Segera melaksanakan pekerjaan lain setelah menyelesaikan sesuatu.
C.
Nabi Muhammad memikul beban yang berat dalam berdakwah
D. Hanya kepada Allah-lah kita berharap
11.

Perhatikan ayat berikut!

Ayat di atas adalah Surah Ali Imran ayat 2 yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ….
A. wujud
C. qiyamuhu binafsihi
B. mukhalafatu lilhawadisi
D. baqa
12.

Perhatikan beberapa ilustrasi di bawah !
1. Setiap sore Anto selalu asyik bermain sepak bola hingga petang hari, padahal ia belum
mengerjakan salat Asar.
2. Daffa setiap hari selalu membawa peralatan salat ke sekolah. Ia selalu mengerjakan
salat Zuhur di sekolah tanpa diminta oleh bapak/ibu guru.
3. Setelah pulang sekolah, Budi langsung mengambil makanan lalu pergi ke warnet dan
bermain game, padahal ia belum mengerjakan salat Zuhur.
4. Rini selalu meminta kepada ayahnya untuk membelikan gadget terbaru yang sedang
ada di pasaran.
Dari beberapa ilustrasi di atas yang mencerminkan beriman kepada Malaikat adalah ….
A.
1
C. 2
B.
3
D. 4

13.

Perhatikan beberapa perilaku seseorang terhadap Al-Qur’an berikut!
1. Pak Bambang memiliki koleksi berbagai jenis Al-Qur’an yang ia sukai
2. Roni tidak pernah belajar membaca Al-Qur’an karena ia sibuk dengan kegiatan les
privat dan les olahraga.
3. Sehabis Salat Magrib, Affandi selalu membaca Al-Qur’an dengan tertib
4. Walaupun sudah SMP, Arif tidak malu mengikuti kegiatan TPA, karena ia belum bisa
membaca Al-Qur’an
5. Keluarga Pak Mahmud rajin mengikuti kegiatan taklim dan pengajian tafsir Al-Qur’an
di masjid dekat rumahnya.
Dari beberapa pernyataan diatas yang termasuk mencintai Al-Qur’an terdapat pada nomor
....
A.
1 , 2 dan 3
C. 2 , 3 dan 4
B.
3 , 4 dan 5
D. 4 , 5 dan 1

14.

Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
1. Sepulang sekolah, Andi tidak segera pulang ke rumah, tapi ia bermain game terlebih
dahulu. Sesampainya di rumah ia melaporkan kepada ibunya bahwa ada kegiatan
mendadak di sekolah.
2. Dini diminta orang tuanya untuk mengirim uang lewat Bank, dan ia pun
melaksanakannya.

3.
4.

Rudi adalah anak petani yang setiap hari membantu ayahnya bekerja di sawah.
Anak-anak tetap mengerjakan PR di rumah, tidak ada satu pun yang menyontek
pekerjaan milik temannya.
5. Dwi tidak mau belajar, karena ia merasa sudah bisa mengerjakan soal ujian.
Pernyataan yang termasuk perilaku mencerminkan beriman kepada Rasul adalah ….
A.
1, 2 dan 3
C. 2, 3 dan 4
B.
3, 4 dan 5
D. 4, 5 dan 1
15.

Nabi Muhammad saw. menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah swt. melalui
malaikat Jibril. Tidak ada satu pun wahyu yang disimpannya sendiri. Sifat Nabi tersebut
adalah ....
A. Amanah
C. fatanah
B. Tablig
D. sidik

16.

Setiap amal perbuatan manusia akan dihitung berdasarkan jumlah amal yang diperolehnya.
Manusia yang banyak beramal saleh akan mendapat balasan berupa kebahagiaan di surga.
Adapun bagi orang yang timbangan amalnya kurang akan mendapatkan balasan di neraka.
Peristiwa penimbangan amal tersebut disebut yaumul ....
A. Makhsyar
C. Mizan
B. Ba’as
D. Barzakh

17.

Perhatikan beberapa ayat berikut !
1.
2.
3.

4.
Ayat tersebut di atas yang menjelaskan tentang hari akhir terdapat pada nomor ….
A.
1
C. 2
B.
3
D. 4
18.

Perhatikan ayat berikut!

Pada Q.S. Al-Qari’ah ayat 5 di atas, terjadinya kiamat berupa peristiwa ….
A.
B.
C.
D.
19.

Bumi berguncang dengan cepat
Gunung dihambur-hamburkannya seperti bulu beterbangan
Manusia saling beterbangan seperti laron.
Planet saling bertabrakan satu sama lain

Perhatikan hal-hal berikut !
1) Pak Samsul bekerja seenaknya saja tanpa semangat, karena rezeki sudah diatur oleh
Allah
2) Bu Bakri rajin beribadah, sehingga ia melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.
3) Mustafa belajar dengan rajin, agar mendapat prestasi bagus dan dapat lulus ujian.
4) Ketika sakit, Pak Hendi tidak mau berobat, karena ia pasrah dengan keadaan dan tidak
mau berusaha.
Dari pernyataan-pernyataan di atas, yang merupakan ciri beriman kepada qada dan qadar
adalah....
A. 1
C. 2
B. 3
D. 4

20.

Peristiwa bencana alam seperti tanah longsor, gunung meletus, banjir, kecelakaan dan
kematian merupakan rahasia Allah swt. Tidak ada seorang pun hambanya yang mengetahui
kapan terjadinya peristiwa tersebut.
Dari peristiwa-peristiwa di atas merupakan bentuk ....
A.
Zuhud dan Tawakal
C. Qada dan Qadar
B.
Ananiah dan Gadab
D. Qanaah dan Tasamuh

21.

Perhatikan ayat-ayat berikut!
1.
2.
3.

4.

Ayat di atas yang berkaitan dengan qada dan qadar adalah ….
A. 1
C. 2
B. 3
D. 4
22.

Perhatikan wacana berikut ini!
Pak Fuad adalah seorang pedagang di Pasar Besar. Siang itu, waktu menunjukkan pukul
11.50 WIB. Sayup-sayup terdengar suara azan Zuhur yang berkumandang. Pak Fuad
bergegas menutup tokonya dan menuju ke masjid untuk mengerjakan salat Zuhur.
Berdasarkan ilustrasi di atas menunjukkan bahwa Pak Fuad adalah orang yang memiliki
sikap ….
A. tawakal
C. tawadlu
B. taat
D. sabar

23.

Perhatikan beberapa contoh perilaku kehidupan sehari-hari berikut!
1.
Di tepi perempatan jalan berkumpul anak-anak muda sambil membawa peralatan
seadanya sedang bersiap-siap untuk mengamen di jalanan.
2.
Anak-anak SMP bersemangat dalam belajar agar dapat meraih cita-citanya kelak.
3.
Petugas pemungut retribusi menyetorkan seluruh hasil retribusinya apa adanya.
4.
Setiap pagi sebelum subuh, Pak Bondan bersiap-siap pergi ke pasar untuk mengantar
barang dagangannya, sampai-sampai ia lupa salat subuh karena terburu-buru.
5.
Pak Soleh adalah seorang petani yang rajin mengerjakan sawahnya. Setelah panen, ia
tak lupa memberikan sebagian hasil panennya kepada orang lain yang lebih
membutuhkan.
Contoh perilaku di atas yang termasuk perilaku kerja keras adalah ….
A.
B.

24.

1 , 2 dan 3
3 , 4 dan 5

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

Perhatikan ilustrasi berikut!
Sari adalah seorang siswa di sebuah SMP Negeri. Jarak antara rumah dan sekolahnya tidak
terlalu jauh. Ia setiap hari pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Sebenarnya ia
mampu untuk mengendarai bus kota. Sebagian uang sakunya ditabung untuk keperluan
sekolahnya.
Berbeda dengan Dwi, salah satu temannya satu sekolah. Ia pergi ke sekolah mengendarai
sepeda motor. Padahal ia masih duduk di bangku SMP. Orang tuanya sudah melarang ia
mengendarai sepeda motor. Namun Dwi tetap menolak karena malu dengan temantemannya yang banyak mengendarai sepeda motor. Setiap hari sepeda motornya dititipkan
di luar sekolah.
Dari contoh perilaku di atas, sikap Sari menunjukkan sebagai orang yang memiliki sikap ....
A.
Zuhud
C. Tawakal
B.
Sabar
D. Takabur

25.

Suatu hari, Damar sedang mengerjakan tugas sekolah. Saat mengerjakan tugas, ia menemui
kesulitan. Damar pun meminta Budi agar meminjamkan pekerjaan miliknya. Budi sanggup
membantu menjelaskan, tanpa memberikan hasil pekerjaannya kepada Damar. Merasa
gagal meminta hasil pekerjaan Budi, Damar pun marah-marah. Berulang kali ia
mengucapkan kata kata kotor kepada Budi. Ia menuduh Budi adalah orang yang pelit dan
tidak memiliki rasa peduli kepada orang lain.
Agar dapat menghindari sifat marah dapat dilakkan dengan cara ....
A.
Tidak mengganggu temannya yang sedang mengerjakan tugas
B.
Menyelesaikan masalah sendiri tanpa melibatkan temannya
C.
Menolak dengan tegas bantuan temannya.
D. Berterima kasih kepada temannya karena telah bersedia membantu.

26.

Pada waktu istirahat, anak-anak pergi ke kantin untuk membeli berbagai jenis makanan
ringan. Ada yang beli minuman, makanan dan snack. Karena ruang kantin sangat sempit,
maka kebanyakan anak-anak tidak mendapatkan tempat duduk untuk makan. Akhirnya
mereka pun banyak yang makan sambil berdiri dan sambil jalan.
Berdasarkan peristiwa di atas, sebaiknya yang dilakukan adalah ....
A.
Tetap memakan makanan itu sambil jalan karena perut terasa lapar dan sempitnya
waktu istirahat.
B.
Membawa makanan terlebih dahulu dan mencari tempat duduk agar dapat menikmati
makanan yang dibawa.
C.
Tidak perlu dimakan tidak boleh makan sambil jalan dan berdiri.
D. Meminta temannya yang sedang duduk untuk segera berdiri agar kita dapat
menduduki tempat duduk tersebut.

27.

Perhatikan berikut ini !

Hadis di atas merupakan hadis yang menjelaskan tentang orang yang memiliki sifat ....
A. Munafik
C. Takabur
B. Dendam
D. Hasad
28.

Beberapa contoh perilaku berikut yang merupakan contoh sikap qanaah adalah ....
A. Ingin memiliki sesuatu yang lebih baik dari teman-temannya.
B. Merasa iri dengan keberhasilan orang lain.
C. Memaafkan kesalahan orang lain.
D. Terbiasa merasa cukup dengan apa yang dimilikinya.

29.

Beberapa contoh perilaku yang merupakan cara menghindari sifat dendam adalah ....
A. Afif memaafkan kesalahan temannya.
B. Indri menyukai berita-berita tentang kehidupan pribadi artis.
C. Ramon selalu ingin memiliki sesuatu yang lebih baik dari teman-temannya
D. Samudera tidak mau mengerjakan salat berjamaah di sekolah.

30.

Ketika hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, kita mendapatkan ucapan selamat Hari Raya dari
teman-teman kita yang beragama lain. Yang kita lakukan ketika umat agama lain
merayakan hari raya keagamannya adalah ....
A.
Ikut meramaikan perayaan agama lain untuk menjaga keharmonisan hubungan
masyarakat
B.
Kita tetap menjalankan kegiatan ibadah menurut agama kita sendiri.
C.
Ikut memberikan ucapan selamat hari raya kepada agama lain, karena pada saat Idul
Fitri dan Idul Adha, kita mendapatkan ucapan selamat dari mereka.
D. Membantu dan ikut mensukseskan kegiatan ibadah agama lain.

31.

Perhatikan Q.S. An-Nahl ayat 23 berikut!

Ayat diatas mengandung pengertian tentang ....
A.
Larangan untuk bersikap iri dan dengki
B.
Larangan untuk bersikap sombong
C.
Larangan untuk bersikap dendam
D. Larangan untuk memiliki rasa marah
32.

Ratih adalah seorang siswa yang cerdas dan pintar. Ia sering mendapatkan rangking 1 di
sekolahnya. Sebagai siswa yang pintar, ia sering membantu temannya yang mengalami
kesulitan belajar. ia tidak membeda-bedakan teman yang satu dan yang lain. Ia banyak
disukai temannya karena mudah bergaul. Dari ilustrasi di atas Ratih adalah seorang siswa
yang tidak memiliki sikap ….
A.
Takabur
C. Qanaah
B.
Sabar
D. Tawaduk

33.

Perhatikan hal-hal berikut!
1. Tertidur nyenyak
2. Keluarnya darah haid
3. Terluka
4. Keluarnya darah nifas
5. Buang air besar
6. Mimpi basah
7. Buang air kecil
8. Janabah
Pada perkara-perkara di atas yang merupakan penyebab mandi wajib adalah ….
A.
1, 3, 5, 8
C. 2, 4, 5, 7
B.
2, 4, 6, 8
D. 4, 5, 6, 2

34.

Perhatikan kegiatan shalat Jum’at di bawah ini !
1. Memotong kuku sebelum salat Jum’at
2. Dimulai sesudah masuk waktu duhur
3. Berwasiat untuk taqwa kepada Allah
4. Khatib suci dari hadas dan najis
Pernyataan di atas yang merupakan rukun khotbah adalah … .
A. 1
C. 2
B. 3
D. 4

35.

Ketika membaca Al-Qur’an Farid menemukan ayat sajdah. Ayat ini terdapat dalam Surah
Al-Hajj ayat 18. Sujud yang harus dilakukan oleh Farid adalah sujud ….
A. Sahwi
C. syukur
B. Tilawah
D. wajib

36.

Perhatikan cerita berikut!
Pada waktu istirahat, Anik selalu pergi ke mushola dengan membawa peralatan salat. Di
saat teman pergi ke kantin, Ia pun mengerjakan salat dua rakaat terlebih dahulu. Temantemannya heran dan bertanya-tanya salat yang dilakukan oleh Anik tersebut adalah ….
A.
Duha
C. Tahajud
B.
Tarawih
D. Istikharah

37.

Perhatikan pernyataan berikut!
1. Salat sunah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan.
2. Salat sunah setelah selesai puasa Ramadan
3. Salat yang dikerjakan untuk menentukan satu di antara dua pilihan
4. Salat yang dikerjakan mengiringi salat fardu
Pernyataan di atas yang merupakan salat istikharah adalah adalah pada nomor ….
A.
1
B. 2
C.3
D. 4

38.

Pak Samsul adalah pengusaha furnitur. Dalam satu tahun usahanya mendapatkan
keuntungan Rp 200 juta. Hitunglah zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Samsul dalam
waktu setahun setelah mencapai nisab.
A. 150 kg beras
C. 200 kg beras
B. 250 kg beras
D. 300 kg beras

39. Perhatikan gambar berikut!
1.GAMBAR AYAM
2.GAMBAR KELINCI
3.GAMBAR ULAR
4.GAMBAR MONYET
5.GAMBAR BABI
6.GAMBAR KAMBING
Gambar yang termasuk hewan yang haram dikonsumsi adalah ….
A.
2 , 3 dan 4
C. 3 , 4 dan 5
B.
4 , 5 dan 6
D. 5 , 6 dan 1
40.

Pernyataan berikut yang merupakan syarat penyembelihan hewan kurban adalah ....
A. Menyembelih harus membaca basmalah.
B. Menyembelih dengan alat yang kurang tajam
C. Tersedianya alat untuk menyembelih.
D. Tersedianya hewan yang akan disembelih.

41.

Amalan ibadah haji yang dikerjakan dengan mengelilingi kabah sebanyak 7 kali disebut ….
A.
Sa’I
C. ihram
B.
Tawaf
D. tahalul

42.

Perhatikan pernyataan berikut!
1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah swt.
2. Dapat mengumpulkan souvenir dari Arab Saudi
3. Memperoleh banyak teman baru untuk bisnis
4. Memperoleh pengalaman naik pesawat terbang.
Dari pernyataan di atas yang merupakan hikmah dari ibadah umrah adalah ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

43.

Perhatikan peta berikut!
Rasulullah berkali-kali menghadapi serangan dari orang-orang Kafir
Quraisy dalam perang Badar, Uhud, Khandak dan lain-lain. Setelah
sekian lama terjadi serangan, kedua pasukan bersepakat untuk
mengadakan perjanjian damai. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah
hendak mengunjungi Mekah. Orang-orang kafir Quraisy melarang Nabi
Muhammad mengunjungi Mekah selama 10 tahun. Selama waktu itulah,
mereka juga tidak akan mengadakan kegiatan peperangan. Perjanjian
tersebut terjadi di daerah yang ditunjukkan dengan nomor ….

A.
44.

3

B. 4

C. 2

D. 1

Pada waktu Rasulullah berhijrah ke Taif, beliau menyebarkan Islam di sana. Namun, beliau
mendapat pertentangan dari penduduk Taif. Para penduduk Taif melempari batu hingga
badan Rasulullah mengeluarkan darah. Rasulullah pun bersembunyi di dalam kebun kurma.
Pada peristiwa itu, Malaikat Jibril datang dan memberikan penawaran kepada Rasulullah
untuk menjatuhkan gunung kepada penduduk Taif. Namun Rasulullah menolaknya dan
berdoa kepada Allah agar penduduk Taif diberikan kesadaran. Rasulullah mempunyai sifat
….
A.
Benci terhadap penduduk Taif
B.
Pemaaf dan Sabar dalam menghadapi tantangan dari orang lain

C.
D.

Putus asa dalam menyebarkan agama Islam
Rela berkorban demi membela kepentingan dirinya sendiri.

45.

Berikut merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam membangun
masyarakat Madinah adalah ….
A.
Membangun rumah sebagai tempat tinggal.
B.
Mendirikan masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan umat Islam
C.
Membangun pusat-pusat perdagangan
D. Mencari tanah untuk kegiatan pertanian penduduk Madinah

46.

Perkembangan ilmu pengetahuan Islam hingga masa Bani Abasiyah sangatlah pesat. Berkat
usaha yang dilakukan oleh para khalifah Bani Abbas, lahirlah banyak tokoh dalam berbagai
bidang termasuk bidang kedokteran, filsafat, geografi, matematika, ilmu falak dan
sebagainya. Salah satu tokoh filsafat yang disebut-sebut sebagai guru kedua dalam bidang
filsafat setelah Aristoteles adalah ....
A.
Ibnu Rusyd
B.
Ibnu Hisyam
C.
Al-Farabi
D. Al-Kindi

47.

Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, para ulama banyak yang menyebarkan agama
Islam secara langsung maupun tidak langsung. Para pembawa Agama Islam di Indonesia
banyak yang berprofesi sebagai pedagang yang berasal dari daerah Gujarat India. Melalui
merekalah Islam dapat tersebar di wilayah Indonesia. Ini merupakan salah satu proses
berkembangnya Islam di Indonesia melalui sarana ....
A.
sosial
B.
pendidikan
C.
perdagangan
D. persahabatan

48.

Perhatikan wacana berikut!
Pada tahun 1511, Portugis memasuki wilayah kerajaan Malaka. Pasukan Portugis berhasil
menduduki kerajaan Malaka dan membangun benteng di sana. Guna mengusir Portugis,
salah satu kerajaan Islam di Indonesia, mengirim pasukan di bawah pimpinan Adipati Unus
yang dikenal dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor. Namun, usaha mengusir Portugis
mengalami kegagalan.
Kerajaan Islam yang dimaksud adalah ….
A. Aceh
B. Demak
C. Fatahilah
D. Samudera Passai

49.

Seni dan Budaya bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. mulai dari
ragam seni musik, seni tari, seni pertunjukan dan sebagainya. Salah satu seni budaya
berikut yang bukan dikemabngkan oleh Walisongo adalah....
A. Hadrah
B. Jaipong
C. Wayang
D. Tari saman

50.

Agama Islam banyak memengaruhi tradisi dan budaya Nusantara. Salah satu bentuk
pengaruh Islam terhadap adat nusantara adalah munculnya ungkapan “Adat Basandi
Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” Ungkapan dimaksud merupakan salah satu tradisi
yang berkembang di daerah ....
A. Aceh
B. Mingkabau
C. Melayu
D. Jawa

