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PETUNJUK UMUM 
 
1. Isikan Identitas Anda kedalam lembar jawaban (LJ) yang tersedia dengan menggunakan pulpen, sesuai 

petunjuk dilembar jawaban (LJ). 
2. Tersedia waktu 90 menit untuk mengerjakan paket test tersebut. 
3. Jumlah soal sebanyak 40 buah, terdiri dari 40 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Pada setiap soal pillihan 

ganda terdapat lima pilihan jawaban. 
4. Perikasa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
5. Laporkan pada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak atau tidak lengkap. 
6. Mintalah kertas buram pada pengawas ujian, bila diperlukan. 
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitrung lainnya.  
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan pada pengawas ujian. 

 
 

NASKAH SOAL UJIAN KENAIKAN KELAS 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 
Jenis Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas 
Mata Pelajaran :  Pendidikan agama Islam 
Kelas :   X (Sepuluh) 
Alokasi Waktu :  90  menit 
Bentuk Soal :  Pilihan Ganda dan Essay 
Jumlah Soal :  40  Pilihan Ganda dan 5 Essay 
 
 

PILIHAN GANDA 
 
1. Membaca Al-Qur’an agar bernilai ibadah harus dilakukan dengan benar sesuai ilmu tajwid. Perhatikan 

potongan QS. Ali Imran : 159 berikut ini ! 

                         

Hukum bacaan untuk kalimat yang bergaris bawah adalah.... 
A. Idzhar safawi, alif lam qamariyyah, ikhfa 
B. Idzhar safawi, alif lam qamariyyah, iqlab 
C. Idgham bighunnah, alif lam Syamsiyah, ikhfa 
D. Idgham bilaghunnah, alif lam qamariyyah, ikhfa 
E. Idgham bighunnah, alif lam qamariyyah, iqlab 

 
2. Perhatikan penggalan QS. Ali Imran : 159 berikut ini ! 

                              

Kalimat yang memiliki hukum bacaan idzhar safawi adalah.... 

A.    
B.        

C.    
D.    

E.         
 

3. Kembali amati dengan sungguh-sungguh ayat berikut ini ! 

                            ...  

Kalimat yang benar untuk melengkapi ayat di atas adalah …. 

A.     

B.        

C.    
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D.        
E.     

4. Perhatikan penggalan-penggalan ayat berikut ini ! 

1.       

2.      

3.       

4.        

Manakah susunan yang benar dari penggalan-penggalan ayat di atas yang merupakan QS. Asy-Syura 38? 
A. Nomor  4 – 2 – 3 - 1 
B. Nomor  2 – 4 – 1 - 3 
C. Nomor  2 – 4 – 3 - 1 
D. Nomor  1 – 3 – 4 – 2 
E. Nomor  4 – 2 – 1 – 3 

 
5. Kalimat yang memiliki arti ” Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka” 

adalah.... 

A.         

B.       
C.       

D.       

E.         

6. Manakah terjemahan yang benar untuk kalimat           dari QS. Asy-Syura ayat 38�? 

A. Bila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 
B. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya.  
C. Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. 
D. Dan mereka selalu menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan. 
E. Mereka senantiasa mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat. 

 
7. Penggalan QS. Ali Imran ayat 159 yang memiliki arti  “ maka bertawakkallah kepada Allah” adalah…. 

A.     

B.      

C.     
D.        

E.     
 

8. Cermati ayat Al-Qur’an berikut ini ! 

                                        

               …    

Manakah yang tidak termasuk kandungan dari QS. Ali Imran ayat 159 di atas ? 
A. Nabi Muhammad SAW memiliki sikap lemah lembut karena adanya rahmat Allah 
B. Tanda orang beriman adalah menaati Allah, shalat dan suka bermusyawarah 
C. Segala sesuatu harus diselesaikan melalui jalan musyawarah dengan sesama 
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D. Perlunya sikap lemah lembut dalam berinteraksi antara pemimpin dengan anggota 
E. Anjuran untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipimpin 

 
9. Manakah hal-hal berikut yang tidak termasuk manfaat musyawarah dalam kehidupan ? 

A. Memelihara persaudaraan dengan sesama 
B. Menghindari sikap otoriter seorang pemimpin 
C. Mendorong persamaan derajat sesama umat 
D. Akan dapat menhasilkan keputusan yang lebih baik 
E. Dapat memuaskan sebagian besar anggota 

 
 
 
 

10. Perhatikan tabel berikut ini ! 

No. Sifat Makhluk 

1. Senantiasa taat kepada Allah 

2. Terus berkembang biak 

3. Terkadang melakukan perbuatan dosa 

4. Tercipta dari nur (cahaya) 

5. Memiliki hawa nafsu dan amarah 

6. Mendorong manusia berbuat kebaikan 

Yang merupakan sifat Malaikat adalah.... 
A. nomor 1, 2 dan 3 
B. nomor 1, 3 dan 4 
C. nomor 1, 2 dan 6 
D. nomor 1, 4 dan 6 
E. nomor 1, 5 dan 6 

 
11. Perhatikan QS. At-Tahrim : 6 berikut ini ! 

 

                                        

            

Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan 
bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai 
Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 
Siapakah nama Malaikat yang berkaitan dengan ayat tersebut ? 
A. Ridwan 
B. Jibril 
C. Raqib 
D. Israfil  
E. Malik 

 
12. Cermati QS. Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 3 berikut ini ! 

                             

1.  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
2.  Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
3.  Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. 
 
Malaikat yang memiliki tugas yang terkait dengan ayat tersebut adalah .... 
A. Israfil a.s 
B. Mikail a.s 
C. Munkar a.s 
D. Ridwan a.s 
E. Jibril a.s 
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13. Keberadaan Malaikat seharusnya menyadarkan manusia untuk selalu melakukan amal shaleh, walaupun tidak 
ada balasan langsung yang diterima di dunia. Pernyataan di bawah ini yang tidak menjadi bagian dari tanda-
tanda orang yang beriman kepada Malaikat adalah … . 
A. berperilaku jujur dalam segala hal, karena selalu diawasi oleh Malaikat 
B. bersikap hati-hati dalam bertindak, karena setiap amal dicatat Malaikat 
C. lebih mementingkan akhirat disebabkan segala kenikmatan dunia itu semu 
D. terus belajar dan berikhtiar sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita 
E. bekerja dan beramal ibadah secara ikhlas, seimbang dan berkesinambungan 

 
14. Perilaku mulia sebagai cerminan iman kepada Malaikat diantaranya adalah sebagai berikut, kecuali.... 

A. mengendalikan hawa nafsu ketika muncul godaan 
B. selalu beribadah dengan ikhlas karena Allah 
C. selalu berdoa kepada Malaikat ketika ada hajat 
D. selalu menolong orang yang sedang kesusahan 
E. berusaha menghindari perbuatan dosa dan maksiat 
 

15. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 
1) Terbuat dari bahan yang dihalalkan 
2) Busana yang dipakai warnanya putih 
3) Menutup seluruh tubuh yang termasuk aurat 
4) Harganya tidak terlalu murah 
5) Longgar, tidak ketat dan tidak transparan 
6) Pria tidak menyerupai wanita juga sebaliknya  

 
Manakah yang merupakan adab berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam ? 
A. Nomor 2, 3, 4 dan 6 
B. Nomor 1, 3, 4 dan 5 
C. Nomor 1, 3, 5 dan 6 
D. Nomor 2, 3, 4 dan 5 
E. Nomor 1, 3, 4 dan 6 
 

16. Perhatikan QS. Al-Ahzab ayat 59 berikut ini ! 

                                             

     

Artinya : Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang 
mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya 
mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 

 
Manakah hal-hal berikut ini yang merupakan intisari ayat di atas ? 
A. Tatakrama dalam menerima tamu 
B. Anjuran berjilbab untuk muslimah 
C. Adab ketika seseoarang akan bertamu  
D. Perintah untuk berhias yang benar 
E. Anjuran berdoa sebelum bepergian  

 
17. Hal-hal berikut ini merupakan contoh adab dalam berhias, kecuali.... 

A. berhias agar disayangi oleh orang lain 
B. isteri berhias hanya untuk suaminya 
C. make up perempuan boleh nampak 
D. dari bahan yang suci dan halal 
E. laki-laki make up-nya cukup tercium 

 
18. Manakah yang merupakan contoh cara bertamu yang sesuai dengan ajaran Islam ? 

A. Novi  bertingkah seperti di rumah sendiri, bila ia berkunjung ke rumah teman-tamannya 
B. Burhan  tikak mencicipi hidangan tuan rumah, karena ia kurang menyukai jamuan tersebut 
C. Sebelum berkunjung ke rumah temannya, Aji tidak memberitahu lebih dulu ia akan datang 
D. Ketika bertamu ke rumah seorang sahabatnya, Pradini langsung masuk rumah tanpa salam 
E. Rahmat membentak tuan rumah, karena maksud kedatangannya untuk menagih hutang 
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19. Ketika seorang isteri kedatangan tamu pria yang bukan muhrimnya, sementara suaminya sedang tidak ada di 
rumah. Sikap terbaik yang harus dilakukan adalah…. 
A. menerima tamu seperti biasa 
B. menemui tamu seperlunya 
C. melayani tamu di ruang tamu 
D. membiarkan tamu masuk rumah 
E. mengusir tamu tersebut 

 
 
20. Perhatikan pernyataan berikut ini ! Manakah yang tidak termasuk adab bepergian ? 

A. Melakukan shalat safar sebelum berangkat 
B. Menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya 
C. Berdoa’a terlebih dahulu sebelum pergi 
D. Berpakaian yang menutup seluruh aurat 
E. Tetap shalat walaupun dengan jama’/qasar 

 
21. Manakah contoh perilaku dengki berikut ini ? 

A. Nurlela suka berbuat kelewatan. Ia menempelkan permen karet pada kursi teman di kelasnya 
B. Andi Rajab merasa tidak senang melihat orang lain mempunyai mobil baru yang harganya mahal 
C. Badru menebar paku di jalan agar temannya yang punya motor celaka, karena ia tidak senang 
D. Bila bersedekah Andini ingin dilihat oleh teman-temannya, bila tidak dilihat ia merasa gelisah 
E. Ketika bertemu dengan teman-temannya, Nova bercerita shalat tahajud yang ia kerjakan malam 

 
22. Riya merupakan akhlak madzmumah yang harus dijauhi. Manakah pernyataan berikut ini yang bukan 

merupakan akibat perilaku riya ? 
A. Tidak memperoleh pahala apapun dari Allah 
B. Orang lain tidak senang kepada pelaku riya 
C. Mendorong diri untuk terus berbuat kebaikan 
D. Merasa menyesal bila tidak disanjung orang  
E. Hati tidak puas, ketika orang tidak memujinya 
 

23. Perbuatan yang melampaui batas-batas kemanusiaan dan menentang atau menyimpang dari ketentuan yang 
telah ditetapkan Allah SWT  disebut perbuatan…. 
A. namimah 
B. diskriminasi   
C. kibr   
D. dzalim  
E. sum’ah   

   
24. Perhatikan pernyataan berikut ini ! Manakah yang merupakan contoh perbuatan riya ? 

A. Haji Sulaeman tidak mau zakat hartanya diumumkan kepada orang banyak 
B. Hj. Hartati senantiasa shalat dengan khusyu sekalipun ia shalat sendirian 
C. Rosmiati tetap bersedekah secara rutin walaupun tidak diketahui orang lain 
D. Setelah shalat Taufik wirid dengan panjang ketika ia menjadi imam shalat 
E. Syamsul beribadah dengan benar baik ketika ia sendirian maupun berjama’ah 

 
25. Ada sebuah perusahaan di Amerika Serikat hanya menerima karyawan yang berkulit putih, tidak mau 

menerima karyawan berkulit berwarna, sekalipun presiden negara tersebut berkulit hitam. Perilaku tersebut 
seharusnya dihindari, karena termasuk perbuatan.... 
A. takabur 
B. zalim 
C. dengki 
D. aniaya 
E. diskriminasi 
 

26. Ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, tidak riya. Berikut ini termasuk cara menghindari perilaku riya, yaitu.... 
A. Banyak melakukan diskusi dengan orang yang telah pergi haji 
B. Meminta kepada orang untuk tidak memuji apa yang kita lakukan 
C. Berusaha menyukuri semua karunia yang diberikan oleh Allah 
D. Senatiasa mempererat tali silaturahmi dengan sesama orang beriman 
E. Menyadari bahwa semua amal akan mendapat balasan dari Allah 
 

27. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 mengatur tentang …. 
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A. Pengelolaan haji 
B. Penyelenggaraan umrah 
C. Tatacara wakaf 
D. Pengelolaan zakat 
E. Pelaksanaan waris 
 

28. Penyelengaraan haji dan umrah di negeri kita dikendalikan oleh pemerintah, terutama Kementerian…. 
A. Dalam negeri 
B. Luar negeri 
C. Agama 
D. Sosial  
E. Perhubungan  
 

29. Hal-hal di bawah ini yang tidak termasuk rukun wakaf adalah…. 
A. Wakif (penerima wakaf) 
B. Hadirnya Petugas KUA 
C. Harta yang diwakafkan 
D. Adanya Nadzir 
E. Sighat/ijab qabul 
 

30. Fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) adalah…. 
A. mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf 
B. mendapatkan penghasilan dari harta wakaf yang terkumpul  
C. memberikan kelangsungan pahala bagi orang yang mewakafkan 
D. menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat banyak 
E. memberikan kesejahteraan kepada seluruh kaum muslimin 

 
31. Siapakah yang orang-orang berikut ini yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat ? 

A. Bang Jujum memiliki 30 ekor kambing dalam setahun ini 
B. Hj. Aminah memiliki 90 gram emas dalam 2 tahun terakhir 
C. Musim panen ini, Pak Ahmad mendapatkan 1 kuintal padi 
D. Ketika menggali sumur, Darma menemukan sekeping emas 
E. dr. Karni memiliki penghasilan bersih Rp 1 juta perbulan 

 
32. Perhatikan pernyataan di bawah ini ! Manakah yang bukan merupakan tujuan pengelolaan zakat ? 

A. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam mengeluarkan zakat 
B. Meningkatkan status sosial bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat 
C. Memperkuat fungsi pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan 
D. Meningkatkan hasil guna dan daya guna dalam mengelola harta zakat 
E. Menumbuhkan kepercayaan muzakki ketika ia akan mengeluarkan zakat 

 
33. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1). Sehat jasmani dan rohani 
2). Bagi muslimah, disertai muhrim 
3). Mendapat izin dari orang tua 
4). Melunasi BPIH 
5). Membayar zakat lebih dulu 
 
Yang merupakan syarat utama dalam pendaftaran haji adalah.... 
A. nomor 1, 3 dan 5  
B. nomor 1, 3 dan 5  
C. nomor 1, 2 dan 4  
D. nomor 2, 3 dan 4  
E. nomor 1, 2 dan 3 
 

 
34. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termasuk kewajiban  Nadzir adalah.... 

A. mendapat penghasilan berdasarkan kelayakan setempat 
B. memperoleh penghargaan dari pengurusan wakaf 
C. membuat sertifikat dari harta wakaf yang dikelolanya 
D. mengurus kekayaan wakaf dan membuat laporan berkala  
E. menjamin kelanggengan benda wakaf yang dikelolanya 
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35. Bila terjadi perselisihan menyangkut harta wakaf, maka lembaga / pejabat yang paling berwenang 

menanganinya adalah.... 
A. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf  
B. Kepala Kantor Urusan Agama 
C. Camat atas laporan Kepala Desa 
D. Pengadilan Negeri 
E. Pengadilan Agama 

 
36. Hal-hal berikut ini merupakan latar belakang hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, kecuali.... 

A. undangan penduduk Yastrib agar Nabi pindah ke Yastrib 
B. situasi Makkah yang sudah tidak kondusif untuk da’wah 
C. tekanan kafir Quraisy yang semakin keras terhadap umat 
D. penyiksaan luar biasa terhadap shahabat dan pengikut Nabi 
E. ketakutan Nabi SAW akan keselamatan diri dan sahabatnya 

 
37. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dengan para shabatnya ke Yastrib (Madinah) berlangsung secara 

bergelombang. Peristiwa hijrah ini terjadi pada tahun.... 
A. 621 M 
B. 622 M 
C. 623 M 
D. 624 M 
E. 625 M 
 

38. Manakah hal-hal berikut ini yang bukan merupakan strategi da’wah Rasulullah SAW di Madinah ? 
A. Memerangi kaum yang tidak menerima ajaran islam 
B. Mengatur hubungan dengan kaum Yahudi dan Nasrani 
C. Menciptakan sistem ekonomi yang mendukung da’wah 
D. Mendirikan masjid nabawi sebagai tempat ibadah 
E. Mempersatukan kaum muhajirin dengan kaum anshar 
 

39. Hijrah merupakan peristiwa monumental dalam perjalanan da’wah Isam. Untuk membangun negara Madinah, 
Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi; dalam bentuk  penandatanganan Piagam 
Madinah. Berikut ini merupakan isi pokok  dari Piagam Madinah tersebut, kecuali.... 
A. Yahudi memberikan kontribusi bagi pembangunan negara Madinah 
B. menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin semua golongan 
C. kaum Yahudi bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya 
D. kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi Madinah 
E. kaum muslimin dan Yahudi bersama-sama mempertahankan Madinah 

 
40. Periode Madinah banyak turun wahyu yang berisi soal sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu, Rasulullah 

membentuk suatu tatanan masyarakat baru yang Islami. Substansi dakwah Rasulullah periode Madinah, di 
samping meneruskan substansi dakwah periode Makkah,  adalah ... . 
A. membangun dan memperbanyak masjid 
B. mempertahankan hubungan dengan Yahudi  
C. membangun sistem hukum syariat 
D. membangun kekuasaan politik 
E. meminta masyarakat Madinah masuk  Islam  

 
URAIAN 
41. Salin kembali ayat berikut ini dan jelaskan isi kandungannya ! 

                                

 
42. Tuliskan 4 (empat) hikmah beriman kepada para Malaikat ! 

43. Jelaskan adab berpakain  yang sesuai dengan syariat agama Islam ! 

44. Sebutkan rukun haji beserta penjelasannya masing-masing ! 

45. Tuliskan 4 (empat) hal penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada awal periode Madinah ! 

Selamat Berjihad !!! 
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KUNCI JAWABAN UJIAN KENAIKAN KELAS 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010. 

Jenis Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas 
Mata Pelajaran  :  PAI 
Alokasi Waktu :  90  menit 
Bentuk Soal :  Pilihan Ganda dan Essay 
Jumlah Soal :  40  Pilihan Ganda dan 5 Essay 

 
 
A. KUNCI JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA  

 
 

 
1. C 11. E 21. C 31. A 
2. A 12. E 22. C 32. B 
3. D 13. D 23. D 33. C 
4. E 14. C 24. D 34. D 
5. A 15. C 25. E 35. E 
6. B 16. B 26. E 36. E 
7. E 17. A 27. D 37. B 
8. B 18. A 28. C 38. A 
9. C 19. B 29. B 39. D 

10. D 20. B 30. A 40. C 
 
B. KUNCI JAWABAN SOAL URAIAN  

41. Menulis ayat : kebijakan guru 
 Kandungan QS. Asy-syura : 38  

a. Tanda-tanda orang yang beriman adalah mentaati seruan Tuhan-nya, mendirikan shalat, suka 
bermusyawarah dan menafkahkan sebagian harta. 

b. Anjuran untuk mengutamakan musyawarah dalam berbagai persoalan hidup. 
 

42. Hikmah beriman kepada Malaikat : 
a. Semakin meyakini akan kebesaran dan kekuasaan Allah; 
b. Lebih berhati-hati dalam melalukan tindakan; 
c. Lebih optimis dalam hidup, karena semua amal akan diberikan balasan; 
d. Tidak mudah berputus asa dalam menghadapi ujian hidup 
e. Dan yang sejenisnya. 
 

43. Adab berpakain : 
a. Menutup seluruh aurat;  
b. Tidak tembus pandang; 
c. Tidak ketat; 
d. Dari bahan yang halal; 
e. Tidak menyerupai pakaian lawan jenis; 
f. Tidak berlebihan; 
g. Dan sejenisnya. 

 
44. Rukun haji : 

a. Ihram ; berniat untuk memulai haji; 
b. Wukuf ; berhenti di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah 
c. Tawaf ; meneglilingi Ka’bah 7 kali putaran; 
d. Sa’i ; lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah; 
e. Tahallul ; mencukur / menggunting rambut; 
f. Tertib. 

 
45. Hal-hal yang dilakukan Rasulullah SAW pada awal periode Madinah : 

a.   Mempersaudarakan Muhajirin dengan Anshar; 
b. Membangun masjid; 
c. Mengdakan perjanjian dengan kaum Yahudi; 
d. Meletakkan dasar-dasar negara Madinah; 
e. Membangun sistem hukum Islam. 


