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Soal UTS 2020 

Mulailah dengan Bacaan “Basmallah” kemudian jawablah pertanyaan dibawah ini! 

 

A. Jawablah dengan memilih jawaban yang paling tepat! 

 

1. Secara etimologis tauhid adalah kata dalam bahasa Arab.  Dalam tata bahasa Arab kata 

tauhid itu termasuk dalam bab taf’il yang susunannya: (wakhada) `menyatukan', (yuwakhid) 

'akan tetap menyatukan', dan (taukhidan) artinya.... 

a. Bersatu  b. Sungguh disatukan   c .Satu    d. Menjadi satu 

   

2. Sifat wajib bagi Allah salah satunya Wujud Artinya: 

a. Ada   b. Nyata    c. Tidak ada  d. Abstrak  

 

3. Tauhid adalah pengakuan akan keesaan Tuhan khas Islami yang tidak dimiliki agama lain. 

Pengakuan akan keesaan Tuhan dalam Islam atau tauhid itu terungkap. dalam kalimat: 

a.  Tahlil    b. Tahmid    c. Takbir  d. Tasbih   

 

4. Dalam perjalanan mencari Tuhan, Nabi Ibrahim menggunakan : 

a. Mata  b. Akal   c. Tazkiyatun Nafs  d. Mata, Akal dan Qalbu 

 

5. Salah satu tugas manusia dalam surat Al-Baqoroh yaitu: 

a. Khalifah fil ard  b. Uswatun khasanah   c. Pengembang ilmu  d. Pendidik 

 

6. Al-Qur’an mengisyaratkan martabat insan kamil dengan manusia yang memiliki karakter 

“Ulul al-Albab” yaitu manusia yang diberi hikmah, kebijaksanaan dan pengetahuan yang 

diperoleh secara empirik. Karakteristik Ulul al-Albab seperti diisyaratkan al-Qur’an antara 

lain:  

a. Jujur b. Adil  c. Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu  d. Syukur 

 

7. Embrio yang tergantung di dinding rahim, bentuknya seperti segumpal darah disebut: 

a. Nuthfah  b. ‘Alaqah   c.  Mudghah  d. Sel  

 

8. Imam Ghazali mengatakan,  imannya kebanyakan orang yang tidak berilmu disebut: 

a. Iman ‘alim  b. Iman Taqlidi  c. Iman  d.  Iman seorang Muallaf 

 

 



9. Imam Ghazali memaparkan, imannya seorang yang beribadah karena rasa cinta kepada Allah 

dinamakan: 

a. Imanul Mukhlisin  b. Imanul ‘Arifin c. Imanul Muhibbin  d. Imanul ‘abidin 

 

10. Imam Nawawi menyatakan ikhlas dalam beribadah dan seorang hamba merasa diawasi oleh 

Allah dengan khusuk dan tunduk disebut: 

 

a. Iman  b. Taqwa  c. Tawakkal     d. Ikhsan 

  

11. Dr. Subhi Al-Shalih mendefinisikan Al-Quran sebagai “Kalam Allah SWT yang merupakan 

mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta 

diriwayatkan dengan mutawatir, artinya: 

 

a. Berangsur-angsur  b. Pelan-pelan  c. Spontan  d. Keseluruhan 

 

12.  Dalam al-Quran mengatur hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan alam 

sekitarnya disebut: 

 

a. Ibadah   b. Muamalah  c. Jinayah  d. Faraid 

 

13. Hadits Qauliyah, yaitu semua perkataan Rasulullah  Hadits Fi’liyah, yaitu semua perbuatan 

Rasulullah sedangkan penetapan dan pengakuan Nabi terhadap pernyataan ataupun 

perbuatan orang lain dsiebut hadits: 

 

a. Taqririyah   b. Hammiyah   c. Shohih  d. Dhaif 

 

14. Rantai penutur/rawi (periwayat) hadits disebut: 

a. Rawi   b. Sanad  c. Matan  d. Ra’yu  

 

15. Langkah pertama yang harus ditempuh seorang yang berkhlak yaitu usaha mengosongkan 

diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi. Hal ini akan dapat dicapai 

dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya dan berusaha 

melenyapkan dorongan hawa nafsu, hal ini disebut: 

a. Tajalli   b. Takhalli  c. Tahalli  d. Ikhlas 

 

16. Al-ghazali berpendapat bahwa sikap mengurangi ketertarikan kepada dunia untuk kemudian 

menjauhkannya dengan penuh kesadaran dinamakan: 

a. Zuhud   b. Sabar  c. Sadar  d. Al-fakr 

 

17. Meninggalkan segala kejahatan dalam segala bentuknya dan beralih kedalam kebaikan 

karena takut kepada siksa Allah. Beralih dari satu situasi yang sudah baik menuju ke situasi 

yang lebih baik dalam tasawuf keadaan ini disebut “inabah”. Rasa penyesalan yang 

dilakukan semata-mata karena ketaatan dan kecintaan kepada Allah, hal ini disebut “aubah”. 

Merupakan karakteristik: 

a. Sabar   b.Ridla   c. Ikhlas  d. Taubat 
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18. Dalam pilar pembinaan akhlak,  melaporkan diri kehadirat Allah atas segala aktifitas yang 

dilakukan disebut: 

a. Munajat   b. Mahabbah  c. Khauf  d. Raja’ 

19. Ingat kepada kematian setiap saat dan dimanapun, adalah satu hal yang amat penting, 

merupakan: 

a. Munajat   b. Mahabbah  c. Dzikir Maut  d. Raja’ 

20. Salah satu pesan Lukman dalam pembinaan Akhlak anaknya dalam al-Quran tentang 

larangan: 

a. Syirik    b. Berdusta  c. Berzina  d. Takabbur 

  

 

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 
1. Berikan penjelasan dan analisa saudara, Bagaimana sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz dan sifat 

mustahil dalam kehidupan modern? 

2. Berikan penjelasan dan analisa saudara, Bagaimana peran manusia sebagai hamba Allah (‘abd) dan  

Manusia sebagai khalifah Fil Ardl di masa pandemi? 

3. Berikan penjelasan dan analisa saudara, tentang imanul abidin, Imanul muhibbin, imanul mukhlisin, 

imanul arifin di era New Norm? 

4. Berikan penjelasan dan analisa saudara tentang dasar  hukum al-Quran yaitu Hukum I’tiqadiah, dan 

Hukum Amaliah! 

5. Berikan penjelasan dan analisa saudara bagaimana pembinaaan akhlak manusia dengan Takhalli, 

Tahalli dan Tajalli manusia di era milenial! 

 

-Selamat Mengerjakan- 

Kejujuran Saudara Merupakan Awal dari Keberhasilan 


