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FAKToR-FAKToR 
YANG MENYEBABKAN 

KEMuNDuRAN 
PERADABAN ISLAM

BAB 
10
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Sebelum memulai pembelajaran, bacalah  al-Qur’an dengan tartil! 
Semoga dengan membiasakan diri membaca  al-Qur’an, kita selalu mendapat 
keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridha-Nya. 
Aamiin.

Aktivitas Peserta Didik:
1. Bacalah Q.S. al-Qasas/28: 3-6  di bawah ini bersama-sama dengan tartil 

selama 5-10 menit !
2. Perhatikan makhraj dan tajwidnya!

Aktivitas 10.1

Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 10.1

Tadarus Q.S. al-Qasas/28: 3-6  
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A.   AYo...KITA MEMBACA AL-Qu’RAN ! 
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B.   INFoGRAFIS



264 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BuDI PEKERTI

C.   TADABuR

Aktivitas Peserta Didik:
Amati gambar-gambar berikut dan kemudian jelaskan makna yang 

dikandungnya yang terkait dengan tema pelajaran!

Aktivitas 10.2

Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 10.2

Gambar 10.1 orang Thawaf di 
sekitar Ka’bah di Kota Makah

Gambar 10.2  Konfl ik Peperagan

Gambar 10.3 Aktifi tas  Manusia 
Modern

Gambar 10.5 Lemahnya Ekonomi 
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Aktivitas Peserta Didik:
1. Cermati artikel di bawah ini, kemudian beri tanggapan kritis terkait dengan 

tema pelajaran! Bagaimana sikap kalian terhadap peninggalan  peradaban 
Islam di dunia?

2. Diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing! Kemudian 
presentasikan hasil diskusi kalian secara bergantian di kelasmu!

Aktivitas 10.3

Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 10.3

D.   WAWASAN ISLAMID.   WAWASAN ISLAMI

Limazda Taakhkhar al-Muslimun…?

Seorang cendekiawan muslim berkaliber dunia asal Mesir 
bernama Muhammad Abduh pernah berkomentar: “Saya lebih 
melihat (nilai-nilai) Islam di Eropa, tetapi kalau orang muslim 

banyak saya temukan di Arab.” Hal ini menunjukkan terjadinya 
kontradiksi antara pengamalan ajaran Islam dengan keyakinan 
menganut Islam di dunia. 

Mengapa kontradiksi ini terjadi? Seorang  ulama asal Kalimantan 
Syekh Basuni pernah berkirim surat kepada Muhammad Rasyid Ridha, 
murid Muhammad Abduh. Suratnya berisi pertanyaan: “limazda 
ta’akhkhar al-muslimuun wa taqaddam ghairuhum” (mengapa muslim 
terbelakang dan umat lainnya maju?). Pertanyaan itu dijawab dengan 
panjang lebar oleh Rasyid Ridha dalam satu risalah yang dibukukan 
dengan judul seperti pertanyaan di atas. Inti jawaban dari Rasyid 
Ridho adalah bahwa Islam mundur karena umatnya meninggalkan 
ajarannya, sedangkan barat maju disebabkan mereka meninggalkan 
ajarannya.

Umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran iqra’ 
(membaca) dan cinta ilmu. Indikator umat Islam meninggalkan 
ajaran iqra’ dapat dilihat di antaranya dari rasio doktor (S3) persatu 
juta penduduk. Faktanya yang menduduki peringkat atas adalah 
 negara yang moyoritas penduduknya non-muslim seperti: di Isra’il 
13.600 doktor per satu juta penduduk; di Jepang, Amerika Serikan 
dan Jerman 7.000-an doktor per satu juta penduduk; dan di India 
3.600 doktor per satu juta penduduk. Sementara itu  negara yang 
mayoritas penduduknya muslim, seperti Indonesia, hanya 64 doktor 
per satu juta penduduk.
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1.   Faktor-Faktor Kemunduran Peradaban Islam di Dunia

Jatuh itu memang menyakitkan. Apalagi, ketika kita sudah berada 
jauh di puncak kesuksesan. Setelah berhasil membangun kejayaan 
selama 14 abad lebih, akhirnya  peradaban Islam jatuh tersungkur. Inilah 
kisah tragis yang dialami  peradaban Islam. Hal tersebut terjadi bukan 
tanpa sebab tentunya. Serangan pemikiran dan dan juga serangan militer 
dari Barat bertubi-tubi menguncang Islam. Akibatnya, kaum muslimin 
mulai goyah. Puncaknya adalah tergusurnya khilafah Islamiyah di Turki 
dari pentas perpolitikan dunia.

Saat itu, Inggris menetapkan syarat bagi Turki bahwa Inggris tak 
akan menarik dirinya dari bumi Turki, kecuali setelah Turki menjalankan 
syarat-syarat berikut ini. Pertama, Turki harus menghancurkan khilafah 
Islamiyah, mengusir khalifah dari Turki, dan menyita harta bendanya. 
Kedua, Turki harus berjanji untuk menumpas setiap gerakan yang akan 
mendukung Khilafah. Ketiga, Turki harus memutuskan hubungannya 
dengan Islam. Keempat, Turki harus memilih konstitusi sekuler, sebagai 
pengganti dari konstitusi yang bersumber dari hukum-hukum Islam. 
Mustafa Kamal Ataturk kemudian menjalankan syarat-syarat tersebut 
dan  negara- negara penjajah pun akhirnya menarik diri dari wilayah Turki.

Cerzon (Menteri Luar Negeri Inggris saat itu) menyampaikan pidato 
di depan parlemen Inggris, “Sesungguhnya kita telah menghancurkan 
Turki sehingga Turki tidak akan dapat bangun lagi setelah itu. Sebab kita 
telah menghancurkan kekuatannya yang terwujud dalam dua hal, yaitu 
Islam dan khilafah”.

Kaum muslim juga meninggalkan budaya disiplin dan amanah, 
sehingga tak heran  negara- negara kaum muslim terpuruk dalam 
kategori low trust society ( masyarakat yang amanahnya rendah). Ciri 
 negara dalam kategori low trust society adalah masyarakatnya sulit 
dipercaya dan sulit mempercayai orang lain alias selalu penuh curiga 
dengan pihak-pihak lain.

Sebagai bagian dari kaum muslim, kita sepatutnya melakukan 
evaluasi sekaligus revolusi mental agar kembali meraih kejayaan 
Islam. Caranya adalah dengan menggali dan menghidupkan kembali 
nilai-nilai ajaran Islam yang kosmopolitan, berperadaban unggul 
(tsaqafah ulya), dan menebar kemaslahatan untuk umat seluruh 
dunia (Islam Rahmatan lil ‘āalamin)
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Jadi, terakhir kaum muslimin hidup dalam naungan Islam adalah 
di tahun 1924, tepatnya tanggal 3 Maret tatkala Khilafah Usmaniyah 
yang berpusat di Turki alias Konstantinopel diruntuhkan oleh kaki 
tangan Inggris keturunan Yahudi, Musthafa Kemal Attaturk. Nah, 
dialah yang mengeluarkan perintah untuk mengusir Khalifah Abdul 
Majid bin Abdul Aziz, Khalifah (pemimpin) terakhir kaum muslimin ke 
Swiss, dengan berbekal koper, pakaian dan sedikit uang. Sebelumnya 
Kemal mengumumkan bahwa Majelis Nasional Turki telah menyetujui 
penghapusan khilafah. Sejak saat itu sampai sekarang kita tidak 
mempunyai lagi pemerintahan Islam.

Akibatnya, umat Islam terkota-kotak di berbagai negeri 
berdasarkan letak geografis yang beraneka ragam, yang sebagian 
besarnya berada di bawah kekuasaan musuh yang nonmuslim, Inggris, 
Perancis, Italia, Belanda, dan Rusia. Di setiap negeri tersebut, kaum kafir 
telah mengangkat penguasa yang bersedia tunduk kepada mereka dari 
kalangan penduduk pribumi. Para penguasa ini adalah orang-orang yang 
menaati perintah kaum kafir tersebut dan mampu menjaga stabilitas 
negerinya.

Kaum nonmuslim segera mengganti undang-undang dan 
peraturan Islam yang diterapkan di tengah-tengah rakyat dengan 
undang-undang dan peraturan milik mereka, serta mengubah kurikulum 
pendidikan untuk mencetak generasi-generasi baru yang memercayai 
presepsi kehidupan menurut Barat, serta memusuhi akidah dan syariat 
Islam. Khilafah Islamiyah dihancurkan secara total, dan aktivitas untuk 
mengembalikan serta mendakwahkannya dianggap sebagai tindakan 
kriminal yang dapat dijatuhi sanksi oleh undang-undang.

Harta kekayaan dan potensi alam milik kaum muslimin telah 
dirampok oleh penjajah nonmuslim yang telah mengeksploitasi kekayaan 
tersebut dengan cara yang seburuk-buruknya dan telah menghinakan 
kaum muslimin dengan sehina-hinanya. Akan tetapi, jangan bersedih 
karena kita akan kembali mengagungkan kejayaan Islam itu. Yakinlah, kita 
masih bisa merebutnya meski pun dengan nyawa sebagai tebusannya. 
Kita lahir ke dunia ini dengan berlumur darah. Mengapa musti takut mati 
dengan berlumur darah dan syahid di medan tempur. 

Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam 
adalah sebagai berikut :

a.  Akibat Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As Sunnah
Kitabullah dan sunnah rasul-Nya akan mengangkat harkat 
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dan martabat suatu bangsa. Dengannya Allah Swt. meneguhkan 
keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya. 
Dengannya pula Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkan 
kaum yang lain.

Jauhnya umat Islam dari kitabullah dan sunnah rasul-Nya 
merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini 
mempunyai konsep diri yang buruk sekali. Lihatlah hari ini! Berapa 
banyak anak-anak kita pada umur 9 tahun sudah hafal al-Qur’an. 
Jangankan menghafal, membacanyapun masih sangat jarang. 
Berapa banyak anak-anak kita yang paham bahasa al-Qur’an?. Hanya 
untuk belajar matematika, bahasa Inggris, dan ilmu umum lainnya 
kita rela untuk mengkursuskan anak-anak kita, sedangkan untuk 
mempelajari bahasa arab hampir tidak terpikirkan.

Baca dan pahamilah hadis di bawah ini!

ِ
َّ

 الل
ُ

 َرُسْول
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
ُ َعْنُه ق

َّ
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َ
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ٌ
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َ
 ِتَي َعل

ْ
 َيإ

ْ
ن

َ
َم : ُيْوِشُك ا

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى الل

َّ
 َصل

اَرْسُمُه  َمَساِجُدُهْم
َّ
ِن ِال

َ
ْرا

ُ
ق

ْ
اَيْبَقى ِمَن ال

َ
 ِاْسُمُه َول

َّ
ِم ِالا

َ
ِاْسلا

ْ
 ِمَن ال

ِدْيِم
َ
ا ِت  حْ

َ
ِمْن ت َشرٌّ  ُهْم 

ُ
َمائ

َ
ُعل ُهَدى 

ْ
ال ِمَن  ِخَراٌب  َوِهَي   َعاِمَرٌة 

َبْيَهِقى (
ْ
َنُة َوِفْيِهْم َتُعْوُد . ) َرَواُه ال

ْ
ِفت

ْ
خْرُُج ال

َ
َماِء ِمْن ِعْنِدِهْم ت الّسِ

Artinya :

Dari Ali bin Abi Tholibra berkata, bersabda Rasulullah saw 
: Akan datang pada umatku suatu zaman, yang tidak tersisa dari 
al-Qur’an kecuali tulisannya, masjid mereka ramai akan tetapi sepi 
dari petunjuk, ulama mereka sejelek-jelek manusia dikolong langit, 
darinya keluar fitnah dan kepada mereka fitnah tersebut kembali. 
(HR. Baihaqi)

b.  Taklid (ikut-ikutan)
Oleh karena umat tidak punya nilai, tidak memiliki prinsip-

prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam al-
Qur’an dan as-Sunnah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari 



269KELAS XII  SMA/SMK

nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, sebagian 
mereka akan mengikuti apa saja sesuai dengan kebiasaan orang 
lain, akibatnya adalah ikut-ikutan. Hal ini yang pernah diantisipasi 
oleh Rasulullah Saw. Baca dan pahamilah hadis di bawah ini!

َم
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ٌ َعل َّ

ى الل
َّ
 النَِّبيَّ َصل
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بّ
َ
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ِبِذَراٍع, َوِذَراًعا  ِبِشْبٍر,  ِشْبًرا  ْم 
ٌ
ْبِلك

َ
ق ِمْن  َسَنَن  ِبٌعنَّ 

َّ
ت
َ
ت
َ
ل  :

َ
ل

َ
 قا

, ُ َّ
 الل

ُ
َنا َيا َرُسْول

ْ
ل
ُ
ُتُمْوُه , ق

ْ
ك

َ
َسل

َ
ْوا ُجْحَر َضّبٍ ل

ُ
ك

َ
ْوَسل

َ
 َحتَّى ل

ِرى (
َ
َمْن .) َرَواُه الُبخا

َ
 ف

َ
ال

َ
َصاَرى ق َيُهْوَد َوالنَّ

ْ
ال

Artinya : 
“Sungguh kalian akan mengikuti cara-cara sunan, gaya-gaya 

orang-orang sebelum kalian satu jengkal, satu hasta, satu depa, secara 
bertahap sehingga sampai mereka memasuki lubang biawak sekalipun 
kalian akan mengikutinya”. (HR. Bukhori)

Antisipasi ini nampaknya sudah terasa di masa sekarang. 
Penyebabnya adalah umat ini telah kehilangan nilai, prinsip, dan 
tidak punya paradigma dalam hidup serta konsep hidup tidak 
jelas. Dalam al-Qur’an dan Sunnah terkandung prinsip kehidupan 
manusia.

c.    Terjadinya Perpecahan di Kalangan umat
Banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang 

diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep 
persatuan dan kesatuan fitroh pemikiran, dan akidah. Semua merasa 
dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara 
gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain.

d.   Adanya Pertempuran antara Hak dan Batil
Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah “Perang 

Salib”, yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran, politik, 
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ekonomi, dan perang di tataran keagamaan. Musuh-musuh Islam 
menggunakan berbagai macam cara. Mereka berasal dari berbagai 
macam kelompok, yaitu orang-orang yang tidak beragama, atheis, 
yahudi, musyirikin, nasrani, dan munafik. Imam Syafi’i dalam tafsir 
Ibnu Katsir di akhir surat al-Kafirun menyatakan, “Apapun jenisnya 
kekufuran itu merupakan satu pokok ajaran. Mereka bersatu padu 
untuk membangun satu kesepakatan dan konspirasi dengan 
menggunakan berbagai macam sarana. Akan tetapi, Allah Swt. akan 
menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak 
senang”. Baca dan pahamilah firman Allah Swt. di bawah ini!

ِرَه
َ
ْو ك

َ
ُ ُمِتمُّ ُنْوِرٖه َول ّٰ

َواِهِهْمۗ َوالل
ْ
ف
َ
ِ ِبا

ّٰ
ْوا ُنْوَر الل ُـٔ  ِلُيْطِف

َ
 ُيِرْيُدْون
َ

ِفُرْون
ٰ
ك

ْ
 ال

Artinya:
Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut 

(ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-
Nya meskipun orang-orang kafir benci. (Q.S. as-Shaf/61: 8)

Pada akhirnya, dengan seluruh sarana itu umat Islam digiring 
menjadi kelompok yang tertindas. Pada saat umat ini merasakan 
berada di titik bawah dalam kehidupan, kehilangan kepercayaan 
diri, saat itu lah mereka punya peluang untuk dimurtadkan. Perang 
pemikiran ternyata merupakan langkah pertama yang utama 
dalam pertempuran antara hak dan batil.

Banyak teori sekarang ini yang menjauh dari nilai-nilai Islam, 
teori yang terkait dengan kemanusiaan, seperti ekonomi politik, 
sosial budaya atau psikologi. Oleh karena kita tidak memiliki 
kekuatan prinsip nilai-nilai Islam, tidak memiliki paradigma teori 
yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasululah Saw., 
pada akhirnya kita semua mengikuti seluruh teori-teori itu tanpa 
sedikitpun kita menyeleksinya sebagai akibatnya persepsi kita 
berubah. Cara berfikir kita juga berubah. Umat Islam tidak lagi 
mencerminkan cara berfikir yang islami, sehingga emosi umat 
Islam pun tidak memiliki emosi yang islami.

Jalan keluar dari semua itu adalah mengembalikan 
seluruh permasalahan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah dengan 
pemahaman salaf. Sebagaimana perkataan Imam Malik.
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َها
ُ
وَّال

َ
َح ِبِه ا

ُ
ِبَما َصل

َّ
ِة ِالا مَّ

ُ
ا

ْ
ِخَر َهِذِه ال

َ
َح ا

ُ
ْن َيْصل

َ
ل

Artinya :
“Generasi akhir ummat ini tidak akan kembali jaya, kecuali 

dengan apaapa yang telah mengantarkan kejayaan generasi awal”  
(Imam Malik)

2. Mendeskripsikan Faktor-faktor Kemajuan dan Kemunduran 
Peradaban Islam di Dunia

Empat belas abad yang lalu, Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad 
Saw. sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia. Beliau mendapat 
amanah dari Allah Swt. untuk memimpin dan membimbing umat 
manusia ke jalan yang benar yang diridai Allah Swt. Beliau diutus untuk 
memperbaiki budi pekerti umat manusia, khususnya bangsa Arab yang 
moralnya sudah keterlaluan buruk tidak memiliki aturan dan tatanan 
yang benar, sehingga mereka berada dalam keadaan yang menggunakan 
hukum rimba yang ada. Siapa yang kuat dia lah yang berkuasa. Seolah-
olah kebiasaan mabuk-mabukan merajalela, perzinaan, pemerkosaan, 
perampokan dan lain sebagainya terjadi di mana-mana. Oleh karena itu 
pada awal diangkatnya sebagai rasul, beliau bersabda:

ْحَمْد (
َ
اِق) َرَواُه ا

َ
خل

َ
ا

ْ
اِرَم ال

َ
َم َمك تّمِ

ُ
ُت ِلا

ْ
ِانََّما ُبِعث

Artinya :
“Bahwasannya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran 

budipekerti”. (HR. Ahmad)
Berbagai macam rintangan, tantangan, dan hambatan dihadapi 

oleh Rasulullah Saw. Bahkan, dari kalangan kerabatnya pun turut 
menentang dan memusuhinya. Namun hal itu  semua dapat dilalui oleh 
nabi  hingga pada akhirnya banyak juga yang mengikuti jejak beliau. 
Agama Islam pun tersebar luas ke berbagai daerah.

Berkat kegigihan para sahabat, para ulama, dan juga para dai, 
agama Islam berkembang ke berbagai belahan dunia dan sampai juga ke 
Indonesia. Tidak hanya itu, dengan kegigihan berdakwah para dai, agama 
Islam tersebar dan berkembang terus di berbagai negara di dunia ini.

Banyak faktor yang menyebabkan kemajuan Islam. Di antara 
faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia adalah sebagai 
berikut :

a.  Adanya semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan 
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agama Islam. Semangat mereka tumbuh dari hati nuraninya 
sendiri, tanpa ada orang yang memerintahkannya. Mereka 
menyebarkan atau mengajarkan agama Islam hanya untuk mecari 
rida Allah semata.

b. Adanya rasa terpanggil untuk mengajarkannya agama Islam 
kepada orang lain. Mereka mengajarkan agama Islam kepada 
orang lain tanpa pamrih agar mendapat imbalan, atau sanjungan. 
Mereka hanya mengharapkan keridaan Allah Swt. semata.

c. Banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai 
teori, misalnya al-Khawarizmi menemukan angka nol dan 
namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Ibnu Sina 
yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara, 
beliau pakar medis Islam legendaris dengan karya ilmiahnya, 
Qanun, yang menjadi referensi ilmu kedokteran para pelajar 
Barat. Kemudian Ar-Razi, orang Barat menyebutnya Rhazez. Beliau 
berkebangsaan Persia, dilahirkan di Rai dekat Teheran. Orang-
orang Barat memberinya julukan One of the Greatest Physycian off  
all Times, yang berarti seorang tabib yang terbesar di sepanjang 
masa. 

Aktivitas Peserta Didik:
1. Setelah mempelajari materi di atas, buatlah cerita bermain peran dengan 

kelompok kalian masing-masing.
2. Silakan setiap kelompok bermain peran di depan kelas sesuai dengan 

cerita bermain peran yang dibuat.

Aktivitas 10.4

Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 10.4

E.   PENERAPAN KARAKTER

Setelah mengkaji materi tentang “Faktor-Faktor Kemunduran 
Peradaban Islam di dunia”, diharapkan peserta didik dapat menerapkan 
karakter dalam  kehidupan sehari-hari sebagai berikut:
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No.  Butir Sikap Nilai Karakter

1
memenuhi segala perintahnya, 
dengan meyakini kebenaran sejarah 
 peradaban Islam

religius, ketaatan, 
kecintaan,  tanggung 
jawab

2
peduli kepada orang lain sebagai 
cerminan pelaksanaan hikmah 
mempelajari  peradaban Islam

religius, kecintaan, 
kepedulian,  ketulusan, 
 tanggung jawab

3
melaksanakan contoh perilaku 
sehari-hari dengan mencerminkan 
 peradaban Islam

kecintaan, kepedulian, 
ketulusan,
 tanggung jawab, respek

4
memberi contoh tidak secara 
berlebihan yang dapat mengundang 
fi tnah.

kesantunan, ketulusan, 
respek

5
membudayakan perilaku yang 
mencerminkan  peradaban Islam 
sesuai syariat Islam

cinta tanah air, respek, 
kesantunan

F.   KHULASAH

Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam adalah sebagai 
berikut:

1. Akibat umat Islam jauh dari kitabullah dan as-Sunnah
2. Taklid (ikut-ikutan)
3. Terjadinya perpecahan di kalangan umat
4. Adanya pertempuran antara hak dan batil.

G.   PENILAIAN

1.  Penilaian Sikap
a. Lakukan tugas rutin kalian, baik yang terkait dengan ibadah mahdhah 

(ritual), seperti shalat, puasa sunah, membaca  al-Qur’an maupun 
ibadah sosial seperti membantu teman, kerja bakti, dan lain-lain 
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dengan dengan ikhlas dan senang hati dan kemudian catat semua 
yang kalian lakukan di buku catatanmu! 

b Berilah tanda centang (√) pada kolom berikut dan berikan alasannya, 
setelah mempelajari materi ”Faktor-faktor Kemunduran Peradaban 
Islam di Dunia”!

No Pernyataan
Jawaban

Alasan
S TS Rg

1 Dengan mempelajari materi ”Faktor-
faktor Kemunduran Peradaban Islam di 
Dunia”, telah tumbuh kesadaran dalam 
diri saya untuk belajar menganalisis 
faktor-faktor kemundurannya

2 Dengan memahami materi ”Faktor-
faktor Kemunduran Peradaban Islam di 
Dunia”, saya telah terdidik untuk tidak 
berbuat apriori terhadap kemunduran 
peradaban Islam.

3 Dengan memahami materi ”Faktor-
faktor Kemunduran Peradaban Islam di 
Dunia”, diri saya berusaha untuk selalu 
menghormati dan mengapresiasi hasil 
peninggalan peradaban dunia

4 Dengan memahami materi ”Faktor-
faktor Kemunduran Peradaban Islam 
di Dunia”, telah mendorong diri saya 
untuk mengadakan penelitian.

5 Dengan memahami materi ”Faktor-
faktor Kemunduran Peradaban 
Islam di Dunia”, menumbuhkan 
semangat untuk maju bersama-sama 
mengembangkan peradaban yang 
sudah dirintis generasi terdahulu.

Keterangan: S= Setuju, TS= Tidak Setuju, Rg=Ragu-ragu
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2.  Penilaian Pengetahuan
A.  Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang benar di 

bawah ini!
1.  Setelah berhasil dan berjaya selama  …. abad, akhirnya peradaban 

Islam jatuh.
A.  empat belas 
B. lima belas
C. enam belas
D. tujuh belas
E.  delapan belas
 

2. Serangan pemikiran dan …. Dari Barat bertubi-tubi mengguncang 
Islam. Akibatnya kaum muslimin mulai goyah
A. politik
B. militer
C. budaya 
D. sosial 
E. ekonomi

2. Pada saat Turki jatuh di tangan Inggris, pemerintahan Turki 
dipegang oleh…
A. Mustafa Nazi Attaurk
B. Mustafa Abdul Muhtar
C. Mustafa Kamal Ataturk
D. Mustafa Usman Bazar
E. Mustafa Kamal Sulfaiz

3. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan cermat!
1. taklid, ikut-ikutan
2. jauh dari kitabullah
3. perpecahan di kalangan umat
4. pertempuran antara yang haq dan yang batil
5. perbedaan luasnya ilmu agama

 Dari kelima pernyataan tersebut merupakan sebab-sebab 
kemunduran Islam di dunia, kecuali….
A. pernyataan nomor 1
B. pernyataan nomor 2
C. pernyataan nomor 3
D. pernyataan nomor 4
E. pernyataan nomor 5
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5. Kitabullah dan sunnah rasul-Nya yang akan mengangkat harkat 
dan martabat suatu bangsa. Oleh karena itulah Allah Swt. … 
keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya.
A. mengabaikan
B. menyenangkan
C. meneguhkan
D. menyatukan
E. memusnahkan

6. Semangat kaum muslimin tumbuh dari hati nuraninya, tanpa ada 
orang yang memerintahkannya, mereka … agama Islam hanya 
untuk mencari rida Allah semata.
A. meyebarkan
B. mendamaikan
C. mecarikan
D. mengindahkan
E. menunaikan

7. Kaum muslimin mengajarkan agama Islam kepada orang lain 
tanpa … agar mendapat imbalan, atau sanjungan. Mereka hanya 
mengharapkan keridaan Allah Swt semata.
A. pesan
B. pamrih
C. paksaan
D. sanjungan
E. harapan

8. Al-Khawarizmi menemukan angka … dan namanya diabadikan 
dalam cabang ilmu matematika.
A. nol
B. dua
C. empat
D. enam
E. delapan

9. Salah satu di antara cendekiawan muslim bernama Ar-Razi, orang-
orang Barat menyebutnya…, beliau berkebangsaan Persia.
A. Reza D.  Razes
B. Remain E.  Robet
C. Recaul
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10. Orang-orang Barat memberi julukan kepada Ar-Razi, One of the 
Greatest Physycian of all Times, yang berarti seorang tabib yang … 
di sepanjang masa.
A. terbaik
B. terhormat
C. terbesar
D. tersabar
E. termahal

B.  Jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran  peradaban 

Islam?
2. Apakah yang dimaksud dengan taklid?
3. Inggris tidak akan menarik pasukannya dari Turki jika Turki tidak 

mau memenuhi tiga persyaratan. Sebutkan tiga persyaratan itu?
4. Di manakah pusat pemerintahan Khalifah Usmaniyah?
5. Bagaimana tidak lanjut kaum non muslim setelah dapat 

menghapus sistem kekhalifahan di Turki?

C. Penilaian Ketrampilan
1. Buatlah info grafi s yang berhubungan dengan kemunduran 

 peradaban Islam di dunia!
2. Kegiatan aplikatif dan bermakna
     Di bawah ini kegiatan yang perlu kalian lakukan berupa kegiatan 

aplikatif dan bermakna yang terkait dengan materi pembelajaran 
yang sedang dipelajari! 

Aktivitas Peserta Didik:
Lakukanlah penelitian di lingkungan sekitar tentang peninggalan perdaban 
Islam, kemudian lakukan pula studi pustaka untuk menggali lebih dalam 
tentang peninggalan tersebut. Kumpulkan bukti-bukti portofolio kalian dari 
hasil pengamatan lapangan sesuai dengan petunjuk guru!.

Aktivitas 10.5

Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 10.5



278 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

PENILAIAN AKHIR TAHuN 

Mata Pelajaran   :  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas /Program :  XII/ Semua Jurusan 
Hari / Tanggal :             
Waktu  :  90 Menit

Petunjuk umum:
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawab Penilaian Akhir Tahun.
2. Tersedia waktu 90 menit untuk mengerjakan paket tes ini.
3. Soal berjumlah 45 butir soal Pilihan Ganda dan 10 butir soal uraian.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya.
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang 

kurang jelas, rusak atau tidak lengkap.
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, telepon genggan atau alat 

bantu hitung yang lain.
7. Bila diperlukan, lembar soal dapat dicoret – coret untuk mengerjakan 

perhitungan.
8. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah.
9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas 

ujian.
~~ SELAMAT BEKERJA ~~

I.  Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda 
silang pada huruf A, B, C, D atau E di lembar jawab yang tersedia.
1.  Hari akhir merupakan hari  dimana manusia dibangkitkan untuk 

dihisab dan diberi balasan atas apa yang dikerjakan selama hidup di 
dunia. Setelah kiamat terjadi, manusia dibangkitkan dari   alam kubur. 
Pada hari itu amal mereka ditimbang yang disebut dengan ..
A. yaumul mizan 
B.  yaumul mahsyar
C. yaumul ba’ats
D.  yaumul taghabun
E.  yaumul qiyamah      

2. Pengadilan Allah Swt. di alam akherat sangat adil dan teliti. Tidak 
seorangpun yang dirugikan. Manusia berhak masuk  surga karena  
ketakwaannya. Sebaliknya, mereka akan masuk neraka karena 
kedurhakaannya. Pernyataan di bawah ini  yang tidak termasuk contoh 
prilaku yang mencerminkan iman kepada hari kiamat adalah .... 
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A. menuruti hawa nafsu dan semua keinginan teman
B. senantiasa  beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.
C. memberikan dorongan untuk bersikap optimistis
D. sangat hati-hati saat ada keinginan untuk berbuat keburukan
E. disiplin dalam melaksanakan ibadah salat lima waktu (maktubah)

3. Peristiwa kehancuran alam semesta ini pasti terjadi. Namun, tak satu 
pun manusia yang mengetahui kapan terjadinya hari akhir. Tanda-
tanda  seorang mengimani hari akhir, di antaranya adalah ... .
A. tidak takut  menghadapi kematian 
B. tidak mau menerima jabatan duniawi
C. mengabaikan urusan dunia yang bersifat fana
D. selalu berusaha ikhlas dalam melakukan pekerjaan
E. selalu mengingat tanda-tanda datangnya hari akhir dengan baik
 

4. Perhatikan penggalan ayat al-Qur’an dan pernyataan-pernyatan 
berikut ini ! 

ُبْوِر        
ُ
ق

ْ
 َمْن ِفى ال

ُ
َ َيْبَعث ّٰ

 الل
َّ

ن
َ
ا َرْيَب ِفْيَهاۙ َوا

َّ
ِتَيٌة ل

ٰ
اَعَة ا  السَّ

َّ
ن

َ
ا  وَّ

1. Hari kiamat pasti terjadi tidak ada keraguan sedikit pun.
2.  Pada hari kiamat, amal perbuatan baik dan buruk akan dihitung.
3. Apabila hari kiamat terjadi, manusia akan dibangkitkan dari alam 

kubur.
4. Apabila hari kiamat terjadi, amal manusia akan diperlihatkan dan 

dibalas.
5. Apabila hari kimat tiba, amal perbuatan baik dan buruk manusia 

akan ditimbang.
 Dari pernyataan- pernyataan tersebut yang merupakan pokok 

pelajaran yang terkandung dalam penggalan  surah al-Hajj ayat 7  di 
atas  adalah ….
A. pernyataan nomor 1 dan 2 
B. pernyataan nomor 1 dan 3 
C. pernyataan nomor 2 dan 3 
D. pernyataan nomor 2 dan 4 
E. pernyataan nomor 3 dan 5 

5. Setelah berakhirnya kehidupan di dunia ini, semua manusia harus 
mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT. 
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Tahapan-tahapan peristiwa yang dialami manusia sebagai proses 
menuju alam baqa’ setelah hidup di dunia adalah … .
A. ba’ats, barzah, mahsyar, mizan, shirat, surga dan neraka
B. barzah,  mahsyar, ba’ats, mizan, shirat, surga dan neraka
C. barzah, ba’ats, mahsyar, mizan, shirat, surga dan neraka
D. mizan, ba’ats, mahsyar, barzah, shirat, surga dan neraka
E. barzah, ba’ats,  mizan, shirat, surga, dan neraka serta mahsyar 

Perhatikan potongan hadis di bawah ini! 

ُ
ْون

ُ
مَّ َيك

ُ
ًة، ث

َ
 ُنْطف

ً
ْرَبِعْيَن َيْوما

َ
ِه أ ّمِ

ُ
ُه ِفي َبْطِن أ

ُ
ق

ْ
َمُع َخل جْ

ُ
ْم ي

ُ
َحَدك

َ
 أ

َّ
 ِإن

ْيِه
َ
ِإل  

ُ
ُيْرَسل مَّ 

ُ
ث َذِلَك،   

َ
ِمْثل ُمْضَغًة   

ُ
ْون

ُ
َيك مَّ 

ُ
ث َذِلَك،     

َ
ِمْثل ًة 

َ
ق

َ
 َعل

ِرْزِقِه ِب 
ْ
ت
َ
ِبك ِلَماٍت: 

َ
ْرَبِع ك

َ
ِبأ َوُيْؤَمُر  وَْح،  الرُّ ِفْيِه   

ُ
خ

ُ
َيْنف

َ
ف ُك 

َ
َمل

ْ
 ال

ْو َسِعْيٌد
َ
َجِلِه َوَعَمِلِه َوَشِقيٌّ  أ

َ
َوأ

 Berdasarkan hadis  di atas  qada dan qadar setiap manusia telah 
ditetapkan oleh Allah sejak dalam kandungan ibu  yang meliputi … .       
A. jodoh, usia, jenis kelamin, dan orang tua yang melahirkan
B. jodoh, ajal, amal, bahagia, dan celaka
C. rezeki, usia, amal, bahagia, dan celaka
D. jenis kelamin, rezeki, jodoh, amal, bahagia, dan celaka 
E. rejeki, kelahiran, kematian, ama,l dan jodoh

 7. Meskipun segala sesuatu yang menyangkut diri kita sudah ditentukan 
oleh Allah Swt., kita tidak boleh berpangku tangan dan bersikap diam 
sehingga enggan berusaha. Pernyataan  di bawah ini yang   termasuk 
dalam contoh ketentuan  takdir mubram adalah ... .        
A.  hidup yang benar, beriman atau kafir, sukses atau gagal, sedih atau 

gembira
B. karier yang bagus, rumah tangga yang sejahtera, anak-anak yang  

salih
C. kaya dan miskin, cerdas dan bodoh, sehat dan sakit, sejahtera dan 

sengsara.
D. saat kematian datang, kelahiran, jenis kelamin, siapa orang tua kita
E. harapan serta cita-cita, harta, jabatan, ilham dan ilmu pengetahuan
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8. Perhatikan peryataan berikut ini!
1. penuh optimis dalam menjalani hidup
2. senantiasa berorientasi  pada prestise
3. tidak memiliki harga diri dalam bergaul
4. pandai memanfaatkan kesempatan dalam hidup
5. memiliki etos kerja yang tinggi dalam beraktifitas
6. tidak mudah putus asa bila menghadapi kegagalan.

 Pernyataan di atas yang  termasuk hikmah beriman kepada qada dan 
qadar adalah nomor ...
A. 1, 2, dan 4
B. 2, 3, dan 4
C. 2, 3, dan 5
D. 1, 4, dan 6
E. 1, 5, dan 6

9. Lengkapilah potongan  dari  surah Ali Imran 190  berikut  ini ! 

َهاِر ْيِل َوالنَّ
َّ
اِف الل

َ
ْرِض َواْخِتل

َ
أ

ْ
َماَواِت َوال ِق السَّ

ْ
ِإن ِفي َخل

A. َباِب
ْ
ل
َ
أ

ْ
وِلي ال

ُ
آَياٍت ِلأ

َ
ل

B. َ
ون

ُ
ا َتْعَمل َنا َبِريٌء ِمَّ

َ
َوأ

C.  َبْيَنُهْم
َ

ون
ُ
َهاِر َيَتَعاَرف ِمَن الَنّ

D. َ
ا ُيْبِصُرون

َ
اُنوا ل

َ
ْو ك

َ
   َول

E.
اَب النَّار  

َ
ِقَنا َعذ

َ
  ُسْبَحانََك ف

 

َهاِر   ْيِل َوالنَّ
َّ
افِ الل

َ
ْرِض َواْخِتل

َ
أ

ْ
َماَواِت َوال ِق السَّ

ْ
 ِفي َخل

َّ
.10إِن
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     Pada lafad yang diberi garis bawah tersebut terdapat hukum bacaan 
.....
A. mad jaiz munfasil, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah
B. mad jaiz muttasil, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah
C. mad thabi’i, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah
D. mad iwad qasirah, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah
E. mad arid lissukun, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah

 
َ

ُرون
َّ
ك

َ
ى ُجُنوِبِهْم َوَيَتف

َ
ُعوًدا َوَعل

ُ
َ ِقَياًما َوق َّ

 الل
َ

ُرون
ُ
ك

ْ
ِذيَن َيذ

َّ
 ال

ْرِض
َ
أ

ْ
َماَواِت َوال ِق السَّ

ْ
ِفي َخل

 
 Potongan  ayat  yang digaris bawah di atas artinya .....

A. penciptaan langit dan bumi serta isinya terdapat tanda-tanda 
kekuasaan Allah

B. tanda- tanda kebesaran Allah Yang Maha Kuasa dalam penciptaan 
langit dan bumi

C. dan memikirkan penciptaan langit dan bumi terdapat tanda 
kekuasaan Allah

D. dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda 
kekuasaan Allah

E. berdzikir dalam keadaan berdiri dan duduk serta berbaring dan 
berpikir

  
َ

ُرون
َّ
ك

َ
ٰى ُجُنوِبِهْم َوَيَتف

َ
ُعوًدا َوَعل

ُ
ًما َوق َ ِقَيٰ َّ

 الل
َ

ُرون
ُ
ك

ْ
ِذيَن َيذ

َّ
 ال

ِت َوٰ َمٰ ِق السَّ
ْ
ِفى َخل

 Ayat al-Qur’an yang diberi garis bawah  secara berurutan mengandung 
hukum  bacaan ….
A.  idgham bighunnah,  idhar syafawi dan idhar halqi
B.  idgham bighunnah,  idgham bighunnah dan idhar halqi
C. idgham bighunnah,  idgham bighunnah dan idhar  syafawi 
D. idgham bighunnah,  ikhfak  syafawi dan idhar halqi
E. idgham bighunnah, idgham bilaghunnah  dan idhar halqi

11.

12.
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13. Perhatikan  dan pahamilah pernyataan-pernyataan di bawah berikut 
ini dengan cermat! 
1. Malik setelah berusaha keras kemudian melakukan tawakal.
2. Setelah mengerjakan ulangan Mardiyah memastikan berhasil 

dengan baik.
3.   Herman bersikap lemah lembut dan bergaul dengan siapa saja.
4.  Munawaroh suka memaafkan temannya yang berbuat 

kekhilafan kepadanya.
5.   Miftahuddin sering mengadakan salat tahajud tanpa diperintah 

oleh orang tuanya.
Pernyataan-pernyataan yang mencerminkan pengamalan 
kandungan surah Ali Imran ayat 159 adalah … .
A. peryataan nomor 1, 2, dan 3
B. peryataan nomor 1, 2, dan 4
C. peryataan nomor 1, 2, dan 5
D. peryataan nomor 1, 3, dan 4
E. peryataan nomor 1, 3, dan 5

14. Perhatikan Q.S. Ali Imran 159 di bawah ini!

 Perilaku yang sesuai dengan ayat di atas adalah ....
A. sikap lemah lembut terhadap sesama manusia dalam berbagai 

urusan
B. saling memberi maaf dan bermusyawarah dalam menyelesaiakan 

urusan
C. saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa untuk 

memperoleh keridaan
D. sikap tolong menolong dalam segala urusan, baik di dunia 

maupun di akherat
E. saling memberi maaf atas kesalahan orang lain dengan tulus 

ikhlas dan lapang  dada 

15. Miftahuddin selalu rajin berjamaah salat subuh meskipun tidak 
banyak temannya karena dia meyakini bahwa setiap manusia akan 
mati dan mendapat balasan sesuai dengan amal perbuatannya. 
Sikap yang ditunjukkan  Miftahuddin merupakan salah satu hikmah 
beriman pada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari adalah ... .  
A. meyakini adanya alam ghaib termasuk datangnya kiamat
B.  meyakini adanya hisab dan perhitungan amal perbuatan
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C. bersikap hati-hati karena adanya malaikat yang mengawasi
D. meyakini adanya syafaat dari Rasulullah kelak di akherat
E. meyakini nasib seseorang tergantung usaha manusia dan takdir Allah

16. Beriman kepada qada dan qadar yang benar akan melahirkan 
berbagai sikap dan perilakuyang positif dalam kehidupan sehari-
hari. Hidup penuh dengan optimistis dan memiliki etos kerja yang 
tinggi. Manakah yang termasuk hikmah beriman kepada qada dan 
qadar ... .
A. melahirkan sikap serta perilaku yang terpuji
B. merasa rendah diri ketika mendapat kegagalan 
C. berbuat sesuai dengan perkembangan zaman tanpa melihat etika 

hidup
D. terbawa kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku
E. menyerahkan semua kejadian kepada Allah tanpa melakukan 

perubahan diri

17. Pernikahan dalam Islam telah diatur secara terperinci dengan 
maksud untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Berikut 
ini yang bukan termasuk bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang 
oleh Islam adalah ....
A. pernikahan sighar D.  pernikahan muhalil
B. pernikahan monogami E.   pernikahan mut’ah
C. pernikahan lari

18. Di antara hikmah iman kepada qada dan qadar adalah 
menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya 
berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Berikut sikap yang 
mencerminkan hikmah tersebut adalah ....
A. eksploitasi alam secara besar-besaran untuk kepentingan umat 

manusia
B. menjaga kelestarian alam dengan mengurangi pencemaran 

lingkungan
C. mengikuti perkembangan teknologi tanpa memperhatikan 

dampaknya
D. mendirikan bangunan yang kokoh dengan memanfaatkan 

sumber daya alam
E. menggali sumber daya alam seluas-luasnya dengan penuh 

semangat
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19. Perbedaan pendapat dalam suatu musyawarah adalah suatu yang 
wajar, tetapi perbedaan pendapat tersebut haruslah dimaknai 
sebagai upaya menambah wawasan yang berkaitan dengan perkara 
yang dimusyawarahkan untuk menjaga persatuan. Berikut ini sikap 
yang sesuai dengan upaya menjaga persatuan dan kerukunan 
sesuai Q.S. Ali Imran/3: 159 adalah… .
A. mengajukan usul dan menyanggah usul dengan cara yang baik 
B. selalu berusaha dengan segala cara agar usulan menjadi 

keputusan
C. bersikap diam dan menjadi pendengar yang baik
D. selalu menyanggah setiap usulan yang berlawanan dengan 

pendapat pribadi
E. menyetujui apapun yang menjadi usulan peserta musyawarah

20. Perhatikan pernyataan-pernyataan  berikut ini !
1. Hamid setiap selesai salat selalu berzikir kepada Allah Swt.
2. Kusmini setiap akan tidur dan bangun tidur selalu berdoa.
3. Ihsan selalu bertawakal jika setelah berusaha keras.
4. Mustofa sering memikirkan keadaan alam sekitar sehingga 

keimanannya meningkat.
5. Rahman tidak pernah mengabaikan salat fardu meskipun berada 

dalam suasana bagaimanapun
 Dari  pernyataan–pernyataan  tersebut yang mencerminkan 

pengamalan surah Ali Imran ayat 190-191  adalah….. 
A. pernyataan nomor 1, 2, 3, dan 4 
B. pernyataan nomor 1, 2, 3, dan 5 
C. pernyataan nomor 1, 3, 4, dan 5 
D. pernyataan nomor 1, 2, 4, dan 5 
E. pernyataan nomor 2, 3, 4, dan 5 

21. Perhatikan petikan Q.S. Ali Imran/3: 159 berikut ini !

ِب
ْ
ل

َ
لق

ْ
ا ِلَظ 

َ
اغ َظّ

َ
ف َت 

ْ
ن
ُ
ْو ك

َ
ُهْمۖ  َول

َ
ل َت 

ْ
ِلن  ِ

َّ
لل

َ
ا َن  ِمّ َرْحَمٍة  ِبَما 

َ
 ف

ُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفْي
َ
 َعْنُهْم َوآْسَتْغِفْر ل

ُ
ْعف

َ
ْوا ِمْن َحِوِلَكۖ  ف ُضّ

َ
ْنف

ٰ
 لا

ِلْيَن .
ّ
لُمَتَوِك

ْ
ُبّ ا حِ

ُ
َ ي َّ

لل
َ
 ا

َّ
ِ ِإن

َّ
لل

َ
ى ا

َ
 َعل

ْ
ل

َّ
َتَوك

َ
ِإَذا َعَزْمَت ف

َ
ْمِرۖ  ف

َ
لأ

ْ
ا
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 Dari ayat di atas, perilaku yang sesuai adalah ... .
a. menyantuni orang miskin dan  anak  yatim dengan selalu 

bersedekah
b. bermaaf-maafan dan bermusyawarah dalam segala urusan
c. bertoleransi terhadap sesama manusia tanpa membeda-

bedakan agama
d. menyantuni keluarga dekat dan musafir serta orang-orang yang 

lemah
e. menghidari  dari sikap meminta-minta dengan senantiasa 

bekerja keras

22. Pada tanggal 27 Desember 2018 Fulan dan Fulanah akan menikah 
dengan tujuan ibadah dalam rangka menggapai keluarga yang 
sakinah  mawaddah  warohmah. Ada beberapa hal dalam prosesi 
pernikahan yang harus diperhatikan oleh Fulan dan Fulanah. 
Manakah berikut ini yang tidak termasuk ke dalam rukun 
pernikahan?
A. wali mempelai wanita
B. adanya kedua orang tua
C. dua orang saksi yang adil
D. adanya dua calon mempelai
E. adanya aqad  ijab dan qabul

23. Si A adalah pelajar yatim, ia setiap pagi rajin mengayuh sepeda 
engkol kesayangannya ke sekolah. Meskipun hampir 99 % temannya 
ke sekolah dengan sepeda motor, Si A   tetap percaya diri sehingga  
berhasil menduduki peringkat I dari hasil belajarnya.  Karena ia 
beriman kepada qada dan qadar, maka ia bersikap  … .
A. mengurung diri dan membatasi pergaulan
B. mensyukuri ketentuan dan ketetapan dari Allah yang diberikan 

kepadanya  
C. mengeluh mengapa ia dilahirkan dari  keluarga yang serba 

kekurangan 
D. mengubah penampilan karena ia jagoan di bidang matematika
E.  menampilkan apa adanya agar dikasihani temannya

 
24. Beriman kepada qada dan qadar  secara benar, dapat menumbuhkan 

perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti  memiliki 
sikap optimistis dan etos kerja yang maksimal.  Berikut yang  
merupakan hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah ... .
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A.  senantiasa  berikhtiar dalam kehidupan
B.  terbiasa  dengan kehidupan atau adat istiadat
C.  selalu melakukan perbaikan tidak maksimal
D.  selalu meminta pertolongan dari orang lain
E.  su’udan kepada Allah apabila tidak sesuai dengan keinginan

25. Syirik merupakan salah satu dosa yang paling besar di dalam Islam. 
Perilaku syirik sesuai dengan perkembangan zaman mengalami 
pergeseran dari yang bersifat konvensional menuju  ke modern. 
Jejaring sosial merupakan fenomena yang digemari oleh remaja 
sehingga banyak anak remaja yang tergelincir mendewakan media 
sosial ini dalam gaya hidup. Untuk menghindari syirik gaya modern 
ini, sebaiknya remaja harus menghindari  ... .
A.  menggunakan jejaring sosial untuk media dakwah
B.  menggunakan jejaring sosial untuk ajang silaturrahim
C.  menggunakan jejaring sosial untuk belajar
D.  menggunakan jejaring sosial untuk bisnis
E.  menggunakan jejaring sosial hingga lupa salat

26. Si B, seorang siswa di suatu sekolah, bercita-cita menjadi seorang 
insinyur, karena yakin akan kemampuan pada saat ujian akhir 
sekolah. Ia berencana sekuat mungkin memenuhi kualifikasi sebagai 
seorang insinyur yang diinginkan. Beberapa kemampuan dasar dan 
syarat-syarat untuk menjadi insinyur pun dipelajari. Sampai pada 
suatu saat ia mengikuti pendidikan yang diinginkannya. Cita-cita 
akan tercapai apabila Allah Swt. meridai. Namun  jika  Allah Swt. 
tidak meridai, cita-cita akan tertunda keberhasilannya. Bagaimana  
sikap  Si B apabila  cita-citanya  belum  berhasil ?
A.   menerima kenyataan dan menunggu usaha  berikutnya
B.   melakukan upaya-upaya klarifikasi agar ia  dapat  diterima
C.   berani melakukan kegiatan apapun asal keinginan tercapai
D.   meluapkan sikap marah  jika keinginan tidak tercapai
E. menerima keputusan yang ada karena telah melakukan ikhtiar 

secara  maksimal

 27. Perhatikan Q.S. Ali Imran/3: 159 berikut ....

ُ
اْعف

َ
ف َحْوِلَك  ِمْن  ْوا  ضُّ

َ
ْنف

َ
لا ِب 

ْ
ل

َ
ق

ْ
ال ِلْيَظ 

َ
غ ا  ظًّ

َ
ف َت 

ْ
ن
ُ
ك ْو 

َ
 َول
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ْ
ل

َّ
َتَوك

َ
ِإَذا َعَزْمَت ف

َ
ْمِر ف

َ
أ

ْ
ُهْم َوَشاِوْرُهم ِفي ال

َ
 َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر ل

َّ
ى الل

َ
  َعل

  
Hukum bacaan yang terdapat pada kalimah yeng bergaris bawah 
adalah ....

A.  idgham bighunnah, idhar halqi, mad thabi’i dan al-qamariyah
B.  ikhfa’, idhar halqi, idgham bighunnah dan al-qamariyah
C.  ikhfa’, idhar  syafawi, mad thabi’i dan al-qamariyah
D.  ikhfa’, idhar halqi, mad thabi’i dan al-qamariyah
E. ikhfa’, idhar halqi, mad thabi’i dan al-syamsiyah

28. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bergaul dengan masyarakat yang 
berbeda latar belakang, suku bangsa dan adat isitiadatnya. Oleh 
karena itu kita harus saling menghargai dan menghormati satu 
sama lain. Di bawah ini yang bukan termasuk perilaku demokrasitis 
yang mencerminkan isi kandungan Q.S. Ali Imran/3: 159 yaitu ... .
A. memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang lain (sesama 

muslim)
B. bersikap sopan dan santun kepada sesama anggota masyarakat  
C. bekerja dengan sportifitas dan profesionalitas sesuai bidangnya 

masing-masing
d. bermusyawarah dalam suatu urusan yang berhubungan 

dengan kepentingan bersama
E. mau memaafkan kesalahan orang lain tanpa menunggu 

pemintaan maaf  orang tersebut

29. Perhatikan pernyataan berikut ini :
1. menyembah kepada Allah dalam bentuk ibadah mahdhah dan 

ghoiru mahdhah
2. beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan seakan-akan 

kita melihat Allah
3. berbuat baik kepada fakir miskin, anak yatim dan tetangga dengan 

ikhlas
4. beribadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah SWT 

melihatnya
5. menyayangi sanak kerabat, memulyakan tamu dan menjenguk 

orang sakit.
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 Dari pernyataan di atas yang termasuk berbuat ihsan kepada Allah 
SWT adalah … .

A. 1,2, dan  3
B. 1, 2,  dan 4
C. 1, 2, dan  5
D. 1, 3, dan 4
E. 2, 3, dan 5  

30. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan dunia yang fana ini 
dan diganti dengan kehidupan baru yang kekal abadi. Pada hari 
akhir inilah Allah memberikan balasan kepada hamba-Nya sesuai 
dengan amal perbuatannya dengan seadil-adilnya. Kesadaran akan 
adanya hari akhir ini  dapat mendorong seseorang memiliki sikap 
dan perilaku yang membawa kepada keberuntungan di akhirat. 
Berikut ini yang termasuk perilaku yang mencerminkan beriman 
kepada hari akhir adalah .... 
A. Fauziah  seorang muslimah yang selalu waspada dan berhati-

hati dalam pergaulan.
B. walaupun berkali-kali diingatkan, Rudi selalu mengabaikan 

aspek rasio
C. Walaupun Paimo adalah siswa yang pandai, ia selalu malas 

belajar
D. Sekalipun Painem cantik, namun  perilakunya tercela 
E. oknum anggota dewan yang menggulingkan meja saat 

interupsi

31. Wibowo adalah satu-satunya siswa yang mengendarai sepeda 
ketika berangkat ke sekolah. Ia sadar akan keadaannya. Namun, 
ia tetap tenang dan percaya diri. Bahkan ia bertekad untuk 
menunjukkan kepada teman-temannya bahwa kekurangan harta 
bukanlah kendala utama dalam menuntut ilmu. Berikut ini yang 
bukan merupakan hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah 
... .
A.  semua kejadian merupakan ketentuan dan kekuasaan Allah
B. berusaha dan tawakal kepada Allah dalam setiap usahanya
C. menyadari bahwa ketentuan Allah tidaklah selalu yang terbaik 
D. rela menerima ketetapan Allah setelah berusaha semaksimal 

mungkin
E. mensyukuri ketentuan dan ketetapan Allah yang diberikan 

kepadanya



290 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

32. Yudi dan Rudi  merupakan dua siswa yang selalu bersaing dalam hal 
berprestasi,   Mereka selalu membuat jadwal harian agar waktunya 
bisa dimanfaatkan dengan baik.  Dalam  jadwal harian  Yudi dan  
Rudi terlihat aktivitas yang dilakukan hampir sama. Ketika  hari 
ujian  telah tiba, ternyata Yudi agak kelelahan dan kondisi fisiknya 
kurang fit. Hal   ini  membuat  Yudi  sedikit bersedih karena justru di 
hari ujian Allah memberi ujian   berupa sakit. Namun, setelah hasil 
ujian dibagikan ternyata hasil ujian  Yudi dan  Rudi sama,  dan  Yudi 
bersyukur atas hal ini. Dari peristiwa tersebut, hikmah yang   bisa 
kita ambil   adalah...
A.  bersabar atas ujian dari Allah dan pasrah dengan kondisi yang ada
B. tetap husnuzan kepada Allah dan memaksimalkan ikhtiar
C. mengurangi persaingan dalam semua hal
D. tidak terlalu benafsu dalam berprestasi
 E. selalu menjaga kesehatan jasmani

33. Farhan dan  Kurnia merupakan pasangan suami isteri yang telah 
lama mengarungi bahtera rumah tangga. Pada suatu ketika dalam 
kondisi marah, Farhan  tiba-tiba  mengatakan kepada isterinya, 
”Mulai saat ini saya ceraikan kamu”. Dalam hukum Islam pernyataan 
suami yang disampaikan dengan nada marah tersebut ... .
A. tidak mengandung akibat hukum karena dalam kondisi marah
B. belum jatuh talak karena sedang marah
C. sudah jatuh talak walaupun dalam kondisi marah
D. terkena denda yang harus dibayarkan kepada isterinya
E. menunjukkan rasa cinta seorang suami kepada isterinya

34. Perhatikan Q.S. Luqman/31: 13  berikut ini :َّ
ِ ِإن

َّ
ْشِرْك ِبالل

ُ
ت  

َ
لا ُبَنيَّ  َيا  َيِعُظُه  َوُهَو  ِلاْبِنِه   

ُ
َمان

ْ
ق

ُ
ل  

َ
ال

َ
ق  َوِإْذ 

ٌم َعِظْيٌم
ْ
ُظل

َ
ْرَك ل الِشّ

    
 Potongan ayat yang diberi garis bawah tersebut mengandung arti 

dan informasi …
A. syirik adalah dilarang
B. syirik adalah menyekutukan Allah
C. kedhaliman dan kemusyrikan sama
D. menyekutukan Allah adalah dosa besar
E. kemusyrikan adalah kedhaliman yang besar
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35. Perhatikan ayat berikut ini!

ُه 
ُ
ى َوْهٍن َوِفَصال

َ
ُه َوْهًنا َعل مُّ

ُ
ْتُه أ

َ
 ِبَوالَِدْيِه َحَمل

َ
َسان

ْ
ْيَنا الإن  َوَوصَّ

َمِصيُر
ْ
يَّ ال

َ
ْر ِلي َوِلَوالَِدْيَك ِإل

ُ
ِن اْشك

َ
 ِفي َعاَمْيِن أ

 
 Dalam Q.S. Luqman/ 31: 14 tersebut di atas Allah Swt. 

menginformasikan bahwa ibu  menyapih   anaknya pada usia…
A. satu tahun
B. dua tahun
C. tiga tahun
D. empat tahun
E. lima tahun

36. Ardiyanti seorang gadis yang sudah tidak mempuyai ayah. Pada 
tahun mendatang ia akan melangsungkan akad nikah dengan 
Ardiyanto, seorang pemuda tanggung yang masih tetangganya 
sendiri.  Dalam akad nikah nanti, wali nikah  Ardiyanti  yang paling 
dekat adalah....
A. kakek dari ayah
B. penghulu
C. paman dari ayah
D. saudara laki-laki seibu
E. paman dari ibu 

37. Bacalah dengan cermat pernyataan-pernyataan berikut ini!
1. anak perempuan dari saudara perempuan
2. anak perempuan tiri
3. saudara perempuan sesusuan
4. saudara perempuan ibu
5. saudara perempuan ayah

 Dari pernyataan di atas yang merupakan mahram nikah karena 
nasab adalah….
A.  pernyataan nomor 1 dan 2
B. pernyataan nomor 1 dan 3
C. pernyataan nomor 2 dan 3
D. pernyataan nomor 3 dan 4
E. pernyataan nomor 4 dan 5 
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38. Perhatikan Q.S. al Baqarah/ 2: 83 berikut ini :

َوالَِديِْن
ْ
َ َوِبال َّ

 الل
َّ
 ِإلا

َ
 َتْعُبُدْون

َ
 لا

َ
َنا ِمْيَثاَق َبِني ِإْسَراِئيل

ْ
َخذ

َ
 َوِإْذ أ

اِس ِللنَّ ْوا 
ُ
ْول

ُ
َوق َمَساِكْيِن 

ْ
َوال َيَتاَمى 

ْ
َوال ْربَى 

ُ
ق

ْ
ال َوِذي   ِإْحَساًنا 

ً
ِلْيلا

َ
ق  

َّ
ِإلا ْيُتْم 

َّ
َتَول مَّ 

ُ
ث اَة 

َ
الزَّك ُتوا 

َ
َوآ َة 

َ
لا الصَّ ِقيُموا 

َ
َوأ  ُحْسًنا 

َ
ْنُتْم ُمْعِرُضون

َ
ْم َوأ

ُ
 ِمْنك

 
 Potongan ayat yang diberi garis bawah  mengandung perintah … .

A. menyantuni anak yatim
B. berbicara sopan kepada guru
C. bersedekah kepada fakir miskin
D. berbuat baik kepada orang tua
E. berbicara santun kepada sesame manusia

39. Iddah yaitu masa menunggu yang diwajibkan atas isteri yang 
ditalak oleh suaminya, baik dalam keadaan cerai hidup maupun 
cerai meningal dunia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 
kesempatan kepada mantan suami untuk rujuk kembali. Pak 
Suharto selama dua tahun telah menderita sakit. Isterinya merawat 
Pak Suharto dengan penuh kasih sayang. Namun, Allah menentukan 
lain, Pak Suharto meninggal dunia. Dari uraian tersebut masa Iddah 
dari isteri Pak Suharto adalah….
A.  empat kali suci
B.  sampai melahirkan
C.  empat bulan sepuluh hari
D.  tiga  bulan sepuluh hari
E.  lima bulan sepuluh hari         

40. Perhatikan pernyataan berikut ini dengan cermat !
1. Suami tidak mampu lagi memberi nafkah kepada isterinya, baik 

lahir maupun batin .
2. Isteri sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang 

dilakukan oleh suaminya.
3. Istri  sudah mempunyai selingkuhan dan tidak mencintai  kepada 

suamiya lagi.
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4. Suami sering melakukan penganiayaan terhadap isterinya 
hingga berakibat fatal. 

5. Suami tidak mampu lagi  menjalankan kewajibannya sebagai 
seorang suami secara total  

 Dari pernyataan di atas yang menunjukkan diperbolehkannya isteri 
untuk mengajukan talak fasakh adalah….
A. pernyataan nomor 1, 2, 3, dan 4
B. pernyataan nomor 1, 2, 3, dan 5
C. pernyataan nomor 1, 2, 4, dan 5
D. pernyataan nomor 1, 3, 4, dan 5
E. pernyataan nomor 2, 3, 4, dan 5 

          
41. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!

1. Hasyim menikah dengan  anak  dari saudara sebapak dan seibu. 
2. Abdul Hamid melakukan nikah dengan cara nikah siri.
3. Zaid menikah dengan kakak iparnya ketika kakaknya wafat.
4. Sholeh sebelum menikah melakukan khitbah terlebih dahulu.
5. Amir menikah dengan anak dari bibinya dari pihak bapak.

 Dari pernyataan di atas, pernikahan yang dilakukan siapakah yang 
dilarang?
A.  Zaid
B.  Amir
C. Hamid
D. Hasyim
E. Sholeh

42. Arti ayat yang diberi garis bawah dari  Q.S. al Baqarah/2: 83 adalah 
… .

َوالَِديِْن
ْ
َ َوِبال َّ

 الل
َّ
 ِإلا

َ
 َتْعُبُدْون

َ
 لا

َ
َنا ِمْيَثاَق َبِني ِإْسَراِئْيل

ْ
َخذ

َ
 َوِإْذ أ

اِس ِللنَّ وا 
ُ
ول

ُ
َوق َمَساِكْيِن 

ْ
َوال َيَتاَمى 

ْ
َوال ْربَى 

ُ
ق

ْ
ال َوِذي   ِإْحَساًنا 

ً
ِلْيلا

َ
ق  

َّ
ِإلا ْيُتْم 

َّ
َتَول مَّ 

ُ
ث اَة 

َ
الزَّك ُتوا 

َ
َوآ َة 

َ
لا الصَّ ِقْيُموا 

َ
َوأ  ُحْسًنا 

َ
ْنُتْم ُمْعِرُضون

َ
ْم َوأ

ُ
 ِمْنك
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A. janganlah kamu menyebah selain Allah
B. dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua
C. bertutur katalah yang baik kepada sesame manusia
D. tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari
E. dan kamu masih jadi pembangkang

43.  Perhatikan ayat berikut ini !               

َوالَِديِْن
ْ
َ َوِبال َّ

 الل
َّ
 ِإلا

َ
 َتْعُبُدون

َ
 لا

َ
َنا ِمْيَثاَق َبِني ِإْسَراِئْيل

ْ
َخذ

َ
 َوِإْذ أ

اِس ِللنَّ ْوا 
ُ
ْول

ُ
َوق َمَساِكْيِن 

ْ
َوال َيَتاَمى 

ْ
َوال ْربَى 

ُ
ق

ْ
ال َوِذي   ِإْحَساًنا 

ْم
ُ
 ِمْنك

ً
ِلْيلا

َ
 ق

َّ
ْيُتْم ِإلا

َّ
مَّ َتَول

ُ
اَة ث

َ
ُتوا الزَّك

َ
َة َوآ

َ
لا ِقْيُموا الصَّ

َ
 ُحْسًنا َوأ

َ
ْنُتْم ُمْعِرُضْون

َ
 َوأ

 
Lafal yang diberi garis bawah tersebut secara berurutan mengandung 

hukum bacaan  ….
a. idgham bighunanah, ikhfak, idhar syafawi, idgham mitsli, dan 

mad arid lis sukun.
b. ikhfa’, iqlab,  idhar syafawi, idgham mitsli, ikhfa’, dan mad arid lis 

sukun.
c. idgham bila ghunnah ,  idhar syafawi, Idgham mitsli, dan mad 

arid lis sukun.
 d. ghunnah , ikhfa’, idhar syafawi, idgham mitsli, dan mad arid lis 

sukun.
e. iqlab, ikhfa’, idhar syafawi, idgham mitsli, dan mad arid lis sukun.

44. Dalam banyak hadisnya Rasulullah Saw. banyak menyampaikan 
perintah untuk saling menasehati dan berdakwah untuk mengubah 
kemungkaran. Salah satunya adalah hadits berikut ini. 

ِبِلَساِنِه،
َ
ْم يَْسَتِطْع ف

َ
 ل

ْ
ِإن

َ
ْرُه ِبَيِدِه، ف ُيَغِيّ

ْ
ل
َ
 ف

ً
را

َ
ْم ُمْنك

ُ
ى ِمْنك

َ
 َمْن َرأ

لِإْيَماِن
ْ
 ا

ُ
ْضَعف

َ
ِبِه َوَذِلَك أ

ْ
ل

َ
ِبق

َ
ْم يَْسَتِطْع ف

َ
 ل

ْ
ِإن

َ
 ف
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 Berdasarkan hadits tersebut memberikan informasi tentang 
tahapan dalam berdakwah yaitu … .
A. jika kita melihat kemungkaran, hendaklah mengubah dengan 

lesan, tangan dan hati.
B. jika kita melihat kemungkaran, hendaklah mengubah dengan 

tangan, lesan dan hati.
C. jika kita melihat kemungkaran, hendaklah mengubah dengan 

hati, tangan dan lesan.
D. jika kita melihat kemungkaran, hendaklah mengubah dengan 

lesan, hati dan tangan.
E. jika kita melihat kemungkaran, hendaklah mengubah dengan 

tangan, hati dan lesan.

45. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini !
1).  dicatatkan pejabat pencatat nikah
2).  bila tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum
3).  mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberi nafkah
4).  berusia sembilan belas tahun untuk laki-laki dan enam belas 

tahun untuk perempuan
5).  Mendapat izin dari atasan bila calon suami seorang pegawai

 Dari pernyataan di atas yang tremasuk ketentuan pernikahan 
menurut Undang-Undang RI Nomor:  1 tahun 1974  tentang 
perkawinan adalah nomor ... .

A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 1, 2, dan 4
D. 1, 2, dan 5
E. 1, 4, dan 5

II.  Soal uraian
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Mila dan Falsa merupakan dua sahabat yang selalu bersama dalam  
setiap kesempatan.  Mila anak yang rajin menjalankan perintah Allah, 
sedangkan Falsa kadang-kadang mengerjakan perintah Allah dan 
kadang kala sengaja meninggalkannya. Bagaimana tindakan yang 
tepat berkaitan dengan kisah tersebut berdasarkan Q.S. Ali Imran/3: 
191!

2. Pada hari akhir manusia akan menerima keputusan masuk surga 
atau akan tinggal  di neraka. Keputusan tersebut berdasarkan amal 
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dan perbuatan manusia selama hidup di dunia. Berikan dua contoh 
prilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir!

3. Riyan merupakan salah seorang siswa yang berasal dari keluarga 
kurang mampu. Namun,  ia mempunyai cita-cita menjadi usahawan 
besar dan sukses. Untuk meraih cita-citanya, ia berusaha sekuat 
tenaga agar harapannya terwujud. Jelaskan perilaku Riyan yang 
mencerminkan kerja keras!

4. Allah Swt. telah menentukan takdirnya kepada seluruh makhluknya 
sejak zaman azali. Namun demikian, manusia tetap diperintahkan 
untuk berikhtiar dalam menjemput takdir  yang telah ditentukan oleh 
Allah. Berikan contoh qada, qadar dan sunatullah. 

5. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek 
kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan demokrasi. Jelaskan 
etika berdemokrasi sesuai dengan Q.S. Ali Imran/3: 159.

6. Sebutkan beberapa hikmah hukum waris?
7. Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang ibu, 

dan seorang bapak. Harta pusaka yang ditinggalkan sebesar Rp. 
500.000.000,00 Bagaimanakah cara pembagiannya menurut ilmu 
fara’id?

8. Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang suami, seorang anak 
laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman dan 
seorang nenek. Adapun harta warisan yang ditinggalkan sebanyak 
Rp. 250.000.000,00. Bagaimanakah cara pembagian harta pusaka 
yang ditinggalkan sang mayit?

9. Apa faktor-faktor yang mendorong kebangkitan filsafat dan sains 
dalam peradaban Islam?

10. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban 
Islam?


