
 

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 :   XI (Sebelas) 
Alokasi Waktu :  90  menit 
Bentuk Soal :  Pilihan Ganda dan Essay 
Jumlah Soal :  40  Pilihan Ganda dan 5 Essay 

 
 

I. PILIHAN GANDA 
 

Pilih salah satu opsi jawaban yang anda anggap paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada 
lembar jawaban anda ! 
 

1. QS.Arruum:41 

                    …     

 
 Lanjutan ayat yang tepat untuk melengkapi penggalan ayat di atas adalah… 
 A.              

 B.          

 C.         

 
 D. 

              

 
 E.  

           

 
2.                 

 Ayat yang digarisbawahi dalam QS.Arruum ayat 42 mengandung hukum bacaan tajwid sebagai 
berikut… 

 a. Alif lam qomariyah, izhar, mad asli, mad lain dan masd asli 
 b. Alif lam qomariyah, ikhfa, mad asli, mad lain dan mad lain 
 c. Alif lam syamsiyah, ikhfa, mad asli, mad lain dan mad asli 
 d. Alif lam qomariyah, ikhfa, mad asli, mad lain dan mad asli 
 e. Alif lam syamsiyah, izhar, mad asli, mad lain dan mad asli 

 
3. Perhatikan penggalan QS. Al A’raf :56 berikut ini 
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                       … 

 Kalimat yang memiliki hukum bacaan idgom bigunnah adalah… 
 a.  

      

 b.  

         

 c.  

      

 d.  

       

 e.  

    

 
4.                        … 

 Kalimat yang benar untuk melengkapi ayat di atas adalah… 
  

a. 
 

              

 b.            

 
 c.  

              

 d.                  

 
 e.  

           

 
5. Kalimat yang memiliki arti “dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut” adalah… 
 a.         

 b.      

 c.              

 d.               

 e.        

 
6. Manakah terjemahan yang benar untuk kalimat 

        … 

 Dari QS.Al A’raf ayat 56? 
 a. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi 
 b. Telah Nampak kerusakan di bumi akibat ulah tangan manusia 
 c. Sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya 
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 d. Sesungguhnya rahmat Allah  amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik 
 e. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah) 

 
7. Potongan QS. Al A’raf ayat 58 yang memiliki arti “dan tanah yang baik,tanaman-tanamannya tumbuh 

subur” adalah … 
 a.  

               

 b.             

 c.             

 
 d.            

 e  

        

 
8. Orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi ini sebagian besar adalah orang musyrik,oleh karena 

itu pemecahan tentang krisi kerusakan bumi diberikan oleh Allah dalam bentuk..  
 a. Melestarikan alam 
 b. Mentauhidkan Allah 
 c. Memperbaiki alam 
 d. Membentuk tim pecinta alam 
 e. Penghijauan/reboisasi 

 
9. Manakah contoh perilaku berikut ini yang sesuai dengan QS. Al A’raf ayat 56-58? 
 a. Menjaga alam dari kerusakan yang dilakukan oleh binatang 
 b. Menjaga alam dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia 
 c. Menyuburkan alam dan perbaikan hutan-hutan gundul 
 d. Memperbaiki tali silaturahmi dengan sesame manusia 
 e. Menyadari bahwa kita manusia tidak punya kuasa apapun 

 
10. Kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul berisi pedoman hidup umatnya 

dan telah dibukukan disebut… 
 a. Mukjizat 
 b. Suhuf 
 c. Alqur’an 
 d. Hadis 
 e. Kitab 

 
11. Berikut ini yang tidak termasuk kitab-kitab Allah yang harus kita imani adalah… 

 a. Zabur yang diturunkan kepada nabi Daud AS 
 b. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS 
 c. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS 
 d. Alquran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 
 e. Sahifah-sahifah yang diturunkan kepada Nabi Musa AS 

 
12. Salah satu cara beriman kepada kitab-kitab Allah selain Alqur’an adalah… 

 a. Meyakini bahwa kitab-kitab Allah hanya tulisan tangan para nabi 
 b. Meyakini bahwa kitab-kitab Allah hanya sekedar berisi nasihat dari nabi 
 c. Meyakini bahwa kitab-kitab itu benar wahyu Allah dan bukan karangan nabi 
 d. Meyakini bahwa kitab-kitab Allah dapat diubah sesuai kondisi zaman 
 e. Menyimpan kitab-kitab Allah tersebut tanpa harus membukanya 

 
13. Berikut ini yang bukan termasuk sikap yang harus dimiliki dalam mengimani kitab suci Alqur’an 

adalah… 
 a. Meyakini bahwa orang yang paling mulia disisi Allah orang yang bertakwa 
 b. Disiplin dalam salat lima waktu dan berusaha khusuk dalam salatnya 
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 c. Membiasakan diri dengan akhlak islami dalam pergaulan sehari-hari 
 d. Meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT 
 e. Berkenalan dan berteman hanya dengan orang-orang yang seiman 

 
14. Setiap pekerja Muslim/Muslimah hendaknya berkarya atau bekerja sesuai dengan etika Islam berikut 

ini, kecuali… 
 a. Melandasi setiap kegiatan dengan niat mendapat penghargan dan pujian 
 b. Melandasi setiap pekerjaan dengan niat semata-mata ikhlas karena Allah 
 c. Mengawali setiap kegiatan kerja dengan mengucapkan basmalah 
 d. Melaksanakan setiap kegiatan kerja dengan cara - cara yang halal 
 e. Menjaga keseimbangan antara kerja yang manfaatnya dunia akhirat 

 
15. Berikut ini yang termasuk sikap saling menghargai antar sesama makhluk Allah adalah… 

 a. Su’uzhan 
 b. Husnuzhan 
 c. Tajassus 
 d. Memfitnah 
 e. Menghina 

 
16. Cermati pernyataan berikut, manakah sikap yang tidak baik dilakukan dalam melaksanakan kegiatan 

kerja?  
 a. Memperoleh keridaan Allah SWT 
 b. Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 
 c. Memenuhi kebutuhan nafkah keluarga 
 d. Memenuhi kepentingan amal sosial masyarakat 
 e. Memuaskan keinginan orang yang dicintai 

 
17. Hak Muslim terhadap Muslim lainnya menurut Rasulullah adalah berikut ini,kecuali… 

 a. Apabila bertemu,maka berilah salam 
 b. Apabila diundang, maka penuhilah undangannya 
 c. Apabila berprestasi,berilah pujian dan penghargaan 
 d. Apabila sakit,maka jenguklah/tengoklah 
 e. Apabila mati,antarkan jenazahnya ke kuburan 

 
18. Berikut ini yang tidak termasuk perbuatan dosa kepada Allah adalah… 

 a. Syirik 
 b. Ihsan 
 c. Kufur 
 d. Nifak 
 e. Fasik 

 
19. Riddah adalah kembalinya seseorang dari agama Islam kepada kekafiran atau keluarnya orang dari 

agama Islam baik dengan … 
 a. Sikap lahir dan batin  
 b. Sikap mental dan fisik 
 c. Sikap ruhani dan jasmani 
 d. Sikap mental dan ucapan 
 e. Sikap mental,ucapan dan perbuatan 

 
20. Islam sangat melarang tindakan pencurian,perampokan dan sejenisnya ancaman hukumannya adalah… 

 a. Potong tangan 
 b. Potong kaki 
 c. Potong telinga 
 d. Potong kepala  
 e. Dirajam hingga mati 

 
21. Sikap mengatasi merebaknya pemalsuan dan pembajakan misalnya … 

 a. Memilih barang-barang palsu untuk mendukung aktivitas 
 b. Tidak perlu menggunakan referensi orang lain dalam karya kita  
 c. Pemberian hukuman kepada para pembajak 
 d. Memberikan royalty yang besar kepada penemu 
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 e. Tidak menggunakan barang bajakan 
 

22. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 
1. Melakukan penganiayaan 
2. Bertukar pikiran dalam berbagai masalah 
3. Melontarkan caci maki dan kata-kata keji 
4. Mengeluarkan ancaman yang menakutkan 
5. Menaati perintahnya dalam kebaikan 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk perilaku durhaka kepada kedua orang tua ialah… 
 a. 1, 2 dan 3 
 b. 1, 3 dan 4 
 c. 2, 3 dan 4 
 d. 3, 4 dan 5 
 e. 2, 4 dan 5 

 
23. Makanan yang diharamkan oleh Allah berdasarkan QS. Al Maidah ayat 3 antara lain adalah… 

 a. Tikus 
 b. Ular 
 c. Cacing 
 d. Anjing 
 e. Bangkai 

 
24. Berdasarkan Alqur’an dan hadis hokum mengkonsumsi khamar,minuman keras 

beralkohol,ganja,narkotika,morfin, heroin adalah… 
 a. Haram dan termasuk dosa besar 
 b. Haram dan tidak termasuk dosa besar 
 c. Haram dan termasuk dosa kecil 
 d. Subhat dan termasuk dosa besar 
 e. Subhat dan tidak termasuk dosa  

 
25. Orang yang mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan (syurbul khamar) diancam dengan 

hukuman cambuk sebanyak… 
 a. 20 kali cambuk 
 b. 40 kali cambuk 
 c. 60 kali cambuk 
 d. 80 kali cambuk 
 e. 100 kali cambuk 

 
26. Berikut ini yang tidak termasuk cara-cara menghindari perbuatan dosa besar adalah…  

 a. Senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada 
 b. Menyadari bahwa melakukan dosa besar berakibat buruk bagi pelakunya 
 c. Mendisiplinkan diri mengerjakan salat fardhu dan salat sunah 
 d. Mendisiplinkan diri mengerjakan pekerjaan tepat waktu 
 e. Senantiasa berbuat amal saleh dan mengendalikan diri 

 
27. Contoh pelanggaran HAM yang dilakukan Negara terhadap rakyatnya adalah… 

 a. Penggusuran rumah rakyat tanpa menyediakan tempat pindah 
 b. Pembelakuan pajak bumi dan bangunan 
 c. Menaikkan harga BBM sesuai tariff yang berlaku 
 d. Menertibkan pasar tradisional dan modern 
 e. Manaikkan tarif dasar listrik secara berkala 

 
28. Takziah adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia dan sebaiknya dilakukan … 

 a. Sebelum jenazah dimandikan 
 b. Sebelum jenazah dimakamkan 
 c. Ketika menjelang sakaratul maut 
 d. Sesudah jenazah dimakamkan 
 e. Sesudah jenazah dimandikan 

 
29. Muhamad memimpin teman-temannya menyalati jenazah pak Farhan gurunya. Sebagai imam posisi 

berdiri Muhamad yang benar adalah…  
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 a. Disamping jenazah 
 b. Arah kepala jenazah 
 c. Arah pinggang jenazah 
 d. Membelakangi jenazah 
 e. Arah kaki 

 
30. Saat neneknya meninggal, Fatimah bergegas mencari kain kafan untuk neneknya. Saat ditanya 

petugas,” Berapa helai kain yang kamu butuhkan?” Fatimah menjawabnya dengan tegas,”…” 
 a. Tiga helai  
 b. Empat helai  
 c. Lima helai  
 d. Enam helai 
 e. Tujuh helai 

 
31. Dalam salat jenazah, salawat nabi dibaca setelah takbir … 

 
 a. Pertama 
 b. Kedua 
 c. Ketiga 
 d. Keempat 
 e. Kelima 

 
32. Berikut ini termasuk rukun-rukun salat jenazah, kecuali… 

 
 a. Dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah 
 b. Takbir sebanyak empat kali 
 c. Membaca surat Alfatihah 
 d. Membaca salawat nabi  
 e. Mengangkat tangan ketika takbir 

 
33. Yang dimaksud dengan dakwah bil hal adalah dakwah melalui… 

 a. Ceramah atau pidato 
 b. Drama bernuansa dakwah 
 c. Tulisan artiken di surat kabar 
 d. Perbuatan agar dicontoh dan diteladani 
 e. Bertukar pikiran atau berdiskusi 

 
34. Metode dakwah dengan cara memberikan kepuasan kepada masyarakat yang menjadi objek dakwah 

dengan cara nasihat dan pengajaran disebut… 
 a. Al hikmah 
 b. Al mauizah hasanah 
 c. Almuhadasah alkarimah 
 d. Mujadalah billati hiya ahsan 
 e. Almusabaqah bil khoir 

 
35. Hal-hal  berikut yang termasuk ke dalam rukun berkhotbah jumat adalah… 

 a. Khutbah dilaksanakan dengan suara yang keras 
 b. Khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur 
 c. Khotib mengawali khutbahnya dengan member salam 
 d. Dalam berkhutbah khotib hendaknya berdiri 
 e. Berdoa pada khutbah kedua 

 
36. Menurut Rasulullah SAW, salah satu pemahaman yang baik seorang khotib terhadap agama adalah… 

 a. Memanjangkan khutbah dan mempercepat salat Jumat 
 b. Memanjangkan khutbah dan memanjangkan salat Jumat 
 c. Memendekkan khutbah dan memanjangkan salat Jumat 
 d. Memendekkan khutbah dan mempercepat salat jumat 
 e. Memanjangkan ayat-ayat Alqur’an dalam salatnya 

 
37. Gerakan pemurnian ajaran Islam yang dilakukan Muhammad bin Abdul wahab oleh para pengikutnya 

dinamakan gerakan… 
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 a. Almuwahidun 
 b. Almuslimun 
 c. Almukminun 
 d. Muhammadiyah 
 e. Wahabiyah 

 
38. Jamaludin Al Afghani lahir di Asadabad tahun 1838 M dan mengenalkan ajarannya tentang persatuan 

dan kesatuan umat Islam yang harus diwujudkan,kita kenal dengan ajaran… 
 a. Pan Islamisme 
 b. Penyatuan Islam 
 c. Almuwahidun 
 d. Almuslimun 
 e. Almukminun 

 
39. Organisasi Nahdhatul Ulama yang lahir tahun 1926 didirikan oleh ulama Jawa Timur yang bernama… 

 a. K.H. Wahid Hasyim 
 b. K.H.Abdurrahman Wahid 
 c. K.H.Salahudin Wahid 
 d. K.H. Hasyim asy’ari 
 e. K.H. Ahmad Dahlan 

 
40. Tokoh pembaharu Islam di Mesir yang bernama Syekh Sayid Ridha telah menulis kitab tafsir terkenal 

yaitu… 
 a. Al urwatul wusqo 
 b. Al manar 
 c. Ar risalah 
 d. Al muwatho’ 
 e. Al bayan 

 
 

II.  SOAL URAIAN 
 

No  Butir Soal Skor 
1. QS. Shad ayat 27 

 
Terjemahkan penggalan ayat di atas kedalam bahasa Indonesia! 

5 

2. Sebutkan lima contoh perbuatan yang dianggap merusak daratan dan lautan! 5 
3. Sebutkan empat hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ! 4 
4. Sebutkan syarat-syarat jenazah yang wwajib dimandikan ! 3 
5. Sebutkan tiga organisasi Islam yang muncul di Indonesia sebagai pengaruh adanya 

modernisasi Islam di dunia pada awal abad 20! 
3 

 Bobot 20 
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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. A 11. E 21. E 31. B 
2. D 12. C 22. B 32. E 
3. C 13. E 23. E 33. D 
4. E 14. A 24. A 34. B 
5. B 15. B 25. E 35. C 
6. A 16. E 26. D 36. E 
7. C 17. C 27. A 37. E 
8. A 18. B 28. B 38. A 
9. B 19. E 29. B 39. D 

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

 
B. KUNCI JAWABAN SOAL URAIAN (SOAL URAIAN) 

 
41. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya tidak bermanfaat ( 

tanpa hikmah ) 
 
42. Kebijaksanaan Guru 
 
43. a. Mendapatkan pahala dari allah SWT 
     b. mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat 
     c. terdorong untuk meningkatkan diri 
     d. memperkuat keyakinan kepada kebenaran keRasulan Muhammad SAW 
 
44. a. jenazah beragama Islam 
     b. didapati tubuhnya walaupun sedikit 
     c. bukan mati syahid/mati dalam peperangan 
 

 45. Contohnya NU, Muhammadiyah, Persi, Al Irsyad dll (kebijaksanaan guru) 
 


