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SOAL TAHAP PENYISIHAN  

BIDANG STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MADRASAH ALIYAH (MA) 

 

 

Petunjuk Umum: 

a. Berdoalah sebelum bekerja. 

b. Hindari segala bentuk kecurangan.  

c. Tidak diperkenankan membawa dan mengoperasikan HP, dan alat elektronika sejenis 

selama proses perlombaan.  

d. Waktu yang tersedia 120 menit, pilih dan kerjakan soal yang dianggap mudah serta 

memiliki skor maksimal. 

e. Jawablah pertanyaan berikut pada lembar jawaban yang tersedia. 

 

Pilihlah Jawaban Dari Pertanyaan di Bawah Ini Dengan Benar 
 
1. Semua perkataan, perbuatan dan taqrir nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan 

hukum syara‟ adalah pengertian hadits menurut ....  

a. Imam Al Kamal  

b. Ahli hadits 

c. ahli ushul 

d. Dr. Taufiq 

e. Imam Ibnu Taimiyah 

2. Di bawah ini merupakan pengertian sunnah menurut ahli hadits adalah segala sesuatu 

yang disandarkan kepada .... 

a. Rasulullah saja 

b. Rasulullah, sahabat dan tabiin 

c. Rasulullah, sahabat dan tabiin, baik sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul 

maupun sesudah 

d. Rasulullah, para sahabat, tabiin, tabiit tabiin 

e. Rasulullah, sahabat, tabiin, tabiit tabiin yang berkaitan dengan syara‟ 

3. Yang dimaksud matan adalah .... 

a. materi yang disampaikan oleh perowi hadits  

b. jalan yang menghubungkan suatu hadits  

c. mata rantai periwayat hadits 

d. urutan sanad hadits 

e. orang yang menerangkan sanad hadits 
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4. Sebagai istri Rasulullah Aisyah ummu mukminin mampu meriwayatkan hadits sebanyak 

.... hadits. 

a. 5.374  

b. 2.360 

c. 2.210 

d. 1.660 

e. 1.540 

5. Dibawah ini yang termasuk pengertian Rijalul hadits adalah .... 

a. tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang hadits yang diakui keabsahannya dalam 

periwayatan hadits   

b. orang yang menyampaikan suatu hadits 

c. segala peristiwa yang hanya disandarkan hanya kepada selain Nabi 

d. doa yang dinukilkan kepada Rasulullah 

e. orang yang mendengar langsung hadits dari Rasulullah 

6. Di bawah yang bukan termasuk fungsi hadits terhadap Al Qur‟an adalah bayan .... 

a. maqbul 

b. tafsir 

c. tasyri‟ 

d. ta‟kid 

e. taqrir 

7. Fungsi hadits sebagai bayan at tasyri‟ terhadap Al Qur‟an adalah .... 

a. memberikan penjelasan di dalam ayat-ayat yang masih mujmal dan bersifat mutlak 

b. memperkokoh isi kandungan Al Qur‟an 

c. menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapati didalam Al Qur‟an 

d. sebagai pedoman hidup umat Islam 

e. sebagai sumber hukum ajaran Islam 

8. Di bawah ini contoh bayan at taqrir yaitu .... 

a. apabila kalian melihat (ru‟yah) bulan, maka berpuasalah. Dan apabila melihat  (ru‟yah) 

itu berbukalah  

b. salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat aku melakukan salat 

c. tidak boleh seseorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita  dengan seorang bibi 

dari pihak bapak („ammah). Dan seorang wanita dengan (khalah) bibi dari pihak ibu   

d. tidak ada wasiat bagi ahli waris 

e. semua benar 

9. Di bawah ini yang termasuk pembagian hadits ahad adalah .... 

a. masyhur, aziz, gharib  

b. masyhur, aziz,gharib mutlak 

c. aziz, shahih, gharib mutlak 

d. gharib, gharib mutlak, aziz 

e. shahih, hasan, masyhur 
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10. Nasib Qorun, orang kaya yang kikir, sombong selalu membanggakan hartanya, akhirnya 

dibenamkan Allah SWT ke dalam bumi beserta harta dan rumahnya. Ayat yang 

menyatakan hal tersebut adalah ...  

a.   اوً ىزَ حظ عظيم            

b.   َعمو صاىحا َال ييقاٌا اال اىصابشَن           

c.  قاه اىزيه سيذَن اىحياة اىذويا 

d.  فخسفىا بً َبذاسي االسض  

e.  يبسط اىشصق ىمه يشاء مه عبادي َيقذس 

11. Ketika Qorun memamerkan harta kekayaannya, maka sebagian dari kaumnya 

menginginkan harta seperti  yang dimiliki Qorun. Mereka berkata : اوً ىزَ حظ عظيم   

artinya ... 

a. Sesungguhnya ia benar-benar orang yang hartanya berlimpah ruah 

b. Sesungguhnya ia benar-benar orang yang sangat bahagia 

c. Sesungguhnya ia benar-benar orang yang mendapat keuntungan derajad tinggi 

d. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar 

e. Sesungguhnya ia benar-benar memiliki kemulyaan  yang  besar  

 

....         َال تجعو يذك مغيُىت اىى        .12  

a.   دك  ب

b.   عىقل             

c.    جىبل 

d.   عبىيل 

e. سجيل      

 

 maksud kata Al-kitab dalam ayat tersebut   اىزيه اصطفيىا مه عبادوا اىنتابثم أَسثىا   .13

adalah …. 

a. Injil 

b. Taurat 

c. Al-Qur‟an 

d. Zabur 

e. Injil, Taurat dan Al-Qur‟an 

14. Yang dimaksud   ًظا ىم  ىىفس   menurut Ar-Razi adalah … 

a. orang yang menyesali kesalahannya 

b. orang yang lebih banyak kebaikannya 

c. orang yang takut berbuat kesalahan 

d. orang yang lebih banyak kesalahannya 

e. orang yang bergelimang dosa besar 
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15. Dalam QS.AnNahl ayat 97, “ فيىحييىت “ maka sungguh kami akan memberikan kehidupan 

yang sejahtera kepadanya”  bentuk penguat atau penegasan dalam lafadl tersebut 

berupa  … 

a. lam taukid 

b. nun taukid tsaqilah 

c. lam amar dan nun ta‟kid 

d. lam taukid dan nun taukid tsaqilah 

e. lam ta‟kid dan nun taukid khofifah 

16. Sifat atau cirri-cirinya orang yang bertaqwa kepada Allah SWT sesuai dengan QS.Al-

Baqoroh ayat 177 adalah sebagai berikut, kecuali … 

a. beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi 

b. mendirikan sholat 

c. berpuasa 

d. memberikan harta yang dicintainya 

e. membayar zakat  

 terjemahan kata yang bergaris yang paling tepat   يذعُن اىى اىخيش   مىنم امتَىتنه   .17

adalah .... 

a. semua umat 

b. sekampung 

c. sebagian umat 

d. golongan umat 

e. kelompok masyarakat 

18. Didalam QS.Ali Imron : 110 Dijelaskan bahwa umat yang terbaik yang dilahirkan 

ditengah-tengah manusia yaitu umat yang memiliki dua ciri utama, yaitu mereka yang 

senantiasa beriman kepada Allah SWT dan  mereka .... 

a. Bertaqwa kepada Allah SWT 

b. Beribadah tanpa berhenti 

c. Berbuat baik kepada sesama manusia 

d. Bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu 

e. Beramar ma‟ruf nahi munkar  

19. Dakwah bil hal merupakan bentuk dakwah yang   dilakukan dengan cara … 

a. memberikan bantuan ekonomi 

b. memberi nasehat 

c. memberi petunjuk 

d. memberi contoh yang baik 

e. melakukan pendekatan   

20. Kewajiban malaksanakan amar ma‟ruf nahi munkar bagi seorang muslim diperintahkan 

oleh Allah SWT sebagaiamana disebut dlm Al-Qur‟an surat ..... 

a. Ali Imron ayat 104 

b. Ali Imron ayat 110 
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c.   At-Taubah ayat 71 

d. Al-A‟rof ayat 199 

e. Al-Hujurat ayat 15 

21. Arti dari potongan hadits berikut   … فييغيشي بيذي  

a. maka hendaklah kemunkaran di cegah sekuatnya 

b.  maka hendaklah ia mencegah kemunkaran itu dengan hatinya 

c.  maka hendaklah ia mencegahnya (kemunkaran) dengan lisan 

d.  maka hendaklah ia mencegah kemunkaran itu dengan kekuasaanya    

e.  maka hendaklah ia mencegah kemunkaran doa 

22. Hadits ini ً  ..… memberikan pengertian ان اىىاس ارا ساَا اىمىنش فيم يغيشَي عمٍم اهلل بعقا ب

a. siksa Allah akan ditimpakan kepada yang berbuat munkar saja 

b. siksa Allah tidak akan ditimpakan selama masih ada yang mencegah kemunkaran 

c. siksa Allah akan ditimpakan secara menyeluruh bila tidak ada yang mencegah 

kemunkaran 

d. manusia akan menerina adzab dari Allah bila tidak mencegah kemunkaran 

e. kemunkaran tidak akan bisa sirna kalau tidak ada yang mencegahnya 

23. Anjuran kafa‟ah antara calon suami-istri dalam pernikahan dimaksudkan untuk lebih 

menjamin terjadinya keharmonisan sebuah rumah tangga. Kafa‟ah di sini maksudnya ... 

a. keseriusan antara calon suami-istri untuk menikah 

b. kesiapan mental calon suami untuk menjadi kepala rumah tangga 

c. kesiapan mentalcalon istri untuk mendampingi sang suami 

d. keseimbangan antara calon suami-istri baik dalam hal agama, usia, fisik, dll 

e. antara calon suami istri sudah memiliki penghasilan sebagai modal berumah tangga 

24. Perempuan yang tidak boleh dipinang secara terang-terangan dan hanya boleh dipinang 

dengan cara sindiran adalah perempuan yang ... . 

a. masih terikat dalam pernikahan 

b. sudah dipinang oleh laki-laki lain 

c. masih dalam masa iddah talaq raj‟i 

d. sudah habis masa iddahnya 

e. ditinggal mati oleh suaminya 

25. Berdasarkan al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 22, orang laki-laki haram menikahi 

perempuan di bawah ini ... . 

a. saudara perempuannya sendiri 

b. anak perempuan dari saudaranya 

c. ibu mertuanya 

d. saudara perempuan sesusuan 

e. saudara perempuan dari ibu 
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26. Muhrim dapat disebabkan beberapa faktor yakni; nasab, pernikahan, susuan dan 

agama. Dalam surat an-  Nisa‟ ayat 22 muhrim disebabkan faktor ... .  

a. keturunan (nasab) 

b. pernikahan  

c. susuan 

d. agama 

e. anak angkat 

27. Perempuan yang dicerai dan ia sudah tidak haidh masa iddahnya adalah ... . 

a. 4 bulan 10 hari 

b. 3 kali suci dari haidh 

c. 3 bulan 

d. sampai mengandung 

e. tidak perlu menjalani masa iddah  

28. Pernikahan di Indonesia sudah diatur dalam sebuah undang-undang yang berlaku bagi 

warga yang beragama Islam maupun agama lainnya.  Undang-undang tersebut adalah 

... .  

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1972 

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  

c. Undang-Undang No. 2 Tahun 1972 

d. Undang-Undang No. 2 Tahun 1974 

e. Peraturan Pemerintah No.1 Th. 1974 

29. Dalam ilmu mawaris, seorang bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas, mereka 

berhak menerima warisan. Dalam ilmu mawaris mereka dinamakan ... . 

a. al-Hawasyis 

b. Furudl al-Muqaddarah 

c. Mahjub Nuqshan 

d. Furu‟ al-Mayyit 

e. Ushulu al-Mayyit 

َْالِدُمْم ِىيزََّمِش ِمْثُو َحظِّ األْوَثَيْيِه .30 ًُ ِفي َأ  ‟berdasarkan ayat tersebut (QS. An-Nisa   ُيُِصيُنُم اىيَّ

11) dapat diambil pengertian bahwa hak perolehan warisan ... . 

a. anak laki-laki sebanding dengan perempuan 

b. anak laki-laki adalah ashabah, setelah diambil ahli waris yang lain 

c. anak laki-laki adalah dua kalinya bagian anak perempuan 

d. suami memperoleh setengah jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak 

e. ibu memperoleh seperenam, jika yang meninggal mempunyai anak 

31. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Pernyataan tersebut 

merupakan bukti bahwa Allah memiliki nama . . . . 

a. an- nafi‟       d. al-warits 

b. al-muqsith    e. al-basith 

c. al-waduud 
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32. Secara bahasa „‟ Al- Muiz berasal dari bahasa arab  a’azza –ya’izzu yang artinya....  

a. meninggikan           d. melapangkan 

b. maha menjaga        e. memberi manfaat 

c. memuliakan       

33. “Takutlah kalian pada doa orang yang teraniaya sebab antara ia dengan Allah tiada 

penghalang (hijab)” (H.R. Muslim) hadis tersebut menjelaskan tentang . . . . 

       a. larangan berbuat riya‟   d. larangan berbuat fasik 

       b. larangan mendholimi orang  e. larangan membenci orang 

       c. larangan berbuat diskriminasi 

34. Bersungguh-sungguh menghiasi diri dengan berakhlakul karimah untuk mendapat 

kemuliaan disisi Allah merupakan mengamalkan sifat Allah. . . . 

a. Al-muiz    d. Al-hafidz 

b. An-nafi‟    e. Al-walii 

c. Al-muqsith 

35. Taubat berasal dari kata “taaba-yatuubu” yang artinya kembali, kata lain dari tobat 

adalah nadam, yang artinya . . . . 

a. Ampunan    d. merenungkan 

b. Kembali    e. janji 

c. penyesalan 

36. Diberikan beberapa sikap positif sebagai berikut: 

1. siap menerima kritik untuk memperbaiki diri 

2. bersyukur kepada Allah di setiap saat 

3. selalu melihat orang dari sisi positif 

4. tidak mudah tersinggung 

5. optimis dalam berusaha dan bekerja  

hal-hal positif di atas yang mencerminkan perilaku husnuzhon kepada orang lain adalah 

.. . . 

a. 1,2 dan 3 

b. 1,2 dan 4 

c. 1,2 dan 5 

d. 1,3 dan 4 

e. 1,3 dan 5 

37. Rasulullah saw. Bersabda: “Hati-hati dan jagalah diri kalian dari prasangka buruk, 

karena berprasangka buruk adalah  . . . .  

a. perkataan paling dusta   d. perkataan paling buruk  

b. perkataan paling menyimpang  e. perkataan paling menyakitkan 

c. perkataan paling dibenci 

 

38. Sikap husnuzhon terhadap diri sendiri dapat ditunjukkan beberapa sikap, antara lain 

dengan . . . . 
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a. tawakkal dan rendah diri   d. sabar dan sombong 

b. pasrah dan bertobat    e. pesimis dan rendah diri 

c. optimis dan percaya diri 

39. Allah memelihara dan menjaga manusia dengan menugaskan malaikat-malaikat tertentu 

karena Allah memiliki sifat . . . .  

a. al-basith     d. al-waduud 

b. al-hafidz     e. al-muqsith 

c. al-waliy 

40. Allah melakukan penjagaan atap dan langit, artinya bahwa Allah menjaga . . . . 

a. semua yang diciptakan di langit 

b. orang-orang yang telah taat dan bersyukur 

c. makhluk dari kerusakan dan kehancuran 

d. seluruh keadaan yang ada di langit 

e. kesejahteraan makhluk  

41. Dari segi amal perbuatannya riya‟ dibagi menjadi 2 macam yaitu . . . .  

a. riya‟ tampak dan tersembunyi  d. riya‟ kasar dan halus 

b. riya‟ besar dan kecil   e. riya‟ sighor dan akbar 

c. riya‟ kuat dan lemah 

42. Salah satu manfaat dari taubat dibawah ini, kecuali  . . . .  

a. mendapat pengampunan dosa   

b. hati menjadi tenang     

c. terhindar dari sifat bakhil 

d. menjadi orang yang merugi 

e. menjadi orang yang beruntung 

43. Masa pemerintahan Bani Abbas banyak penyair terkenal, kecuali.... 

a. Abu Nuwas     

d. Khalid bin Ahmad  

b. Da‟bal Al Khuza‟i    

e. Al Buhtury 

c. Ibnu Rumy 

44. Al Kindi, Ibnu Sina dan Ibnu Bajjah adalah seorang yang memajukan ilmu pengetahuan 

pada Bani Abbasiyah. Beliau tokoh.... 

a. Filsafat   

b. Kedokteran   

c. Seni musik    

d. Fiqih   

e. Hadits 

 

45. Imam Bukhari adalah seorang tokoh terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Beliau 

seorang tokoh.... 
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a. Ilmu Kalam   

b. Ilmu Fiqih   

c. Ilmu Hadits    

d. Ilmu Filsafat   

e. Ilmu Kimia 

46. Imam Al Thabary, Al Suda dan Muqatil bin Sulaiman adalah seorang tokoh ilmu.... 

a. Ahli Tafsir   

b. Ahli Hadits    

c. Ahli Fiqih    

d. Ahli Kalam    

e. Ahli Filsafat 

47. Abu Yazid Al Bustami terkenal dengan fase Ittihad dan Hulul. Beliau tokoh.... 

a. Kalam   

b. Hadits    

c. Tasawuf    

d. Filsafat    

e. Fiqih  

48. Bait Al Hikam sebuah perpustakaan Islam yang dilengkapi dengan observatorium pada 

masa Daulah Abbasiyah dibangun oleh khalifah.... 

a. Al Ma‟mun  

b. Zahrir    

c. Al Mansyur    

d. Al Rasyid    

e. Al Mu‟tashim 

49. Bani Abbasiyah mengalami kemajuan dibidang pemerintahan maupun dibidang ilmu 

pengetahuan dimulai dari Khalifah Al Ma‟mun sampai Al Wasiq. Adapun puncak 

kejayaannya pada masa Khalifah.... 

a. Harun Al Rasyid   

b. Al Mutawakkil   

c. Al Mansyur        

d. Al Makmun       

 e. Al Mu‟tashim 

50. Akhir kekuasaan Dinasti Bani Abbasiyah bersamaan dengan tewasnya khalifah.... 

a. Al Musta‟shim, para pengikut diantaranya Wazir Al Qami   

b. Al Makmun dan pengikutnya      

c. Harun Al Rasyid   

d. Al Mansyur 

e. Al Mutawwakkil   
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