
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS TIDAR 

FAKULTAS  TEKNIK 
Jl. Kapten Suparman Nomer  39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax.(0293)362438 

Laman : www.untidar.ac.id Surel : teknik@untidar.ac.id 

 

UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 

Mata Kuliah   :  Pendidikan Agama Islam 

Program Studi  :  S1 – Teknik Elektro 

Smester/Kelas  :  I / 1, 2 dan 3 

Hari/Tanggal  : Rabu/ 21 Oktober 2020 

Pukul   : 07:30-09:00 

Sifat   :  Open book. 

Dosen Pengampu :  Drs. H. ABDUL MUCHIT, M. Ag. 

 

JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN SINGKAT DAN JELAS ! 

 

1.   Keyakinan ketuhanan pada masyarakat manusia mengalami evolusi, mulai dari 

dinamisme,  animisme, politheisme, oligateisme, henoteisme, dan klimaknya adalah 

faham monotheisme. Jelaskan maksud pernyataan tersebut ! 

   

2.   Hakekat manusia terdiri dari unsur  jasadiyah dan unsur rohaniyah. Jelaskan 

maksudnya. 

3.  Jelaskan kedudukan dan tanggung jawab manusia sebagai “Abdullah” dan sebagai 

“Kholifatullah”. 

4.  Tauhid adalah inti Aqidah Islam dan tauhid mencakup tujuh sikap yaitu, tauhid Dzat, 

tauhid Sifat, tauhid wujud, tauhid af’al , tauhid Ibadah, tauhid Qoshdi dan tauhid 

Tasyri’. Jelaskan maksudnya dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam 

kehidupan kita sehari-hari..? 

5.  Jelaskan persamaan dan perbedaan antara moral, etika dan akhlaq serta apa saja 

karakteristik etika Islam itu ? 

6.  Jelaskan hubungan antara Akhlaq dan Tasawuf serta jelaskan tiga tahapan pembinaan 

akhlaq yang dilakukan oleh para ahli tasawuf ( Takholli,Tahalli dan Tajalli ) 

7.  Jelaskan keterkaitan antara Iman, Islam dan Taqwa serta bagaiamana peran iman dan 

taqwa dalam menjawab problem dan tantangan kehidupan modern ? 

8.  Keimanan dan ketaqwaan mengandung implikasi pada empat dimensi hubungan yaitu, 

hubungan manusia dengan ALLAH SWT, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, 

hubungan manusia dengan orang lain dan hubungan manusia dengan alam semesta. 

Jelaskan bagaimana kita harus bersikap dengan bekal keimanan dan ketaqwaan yang 

kita miliki terhadap keempat demensi hubungan tersebut ?     

9.  Sumber hukum Islam setelah Qur’an dan Sunnah adalah Ijtihad, maka sebutkan jenis-

jenis dari Ijtihad tersebut? 

10.  Peranan umat Islam dalam membangun hukum di Indonesia sangatlah besar – bisa 

dilihat sejak zaman kerajaan-2 Islam sampai Indonesia sudah merdeka. Jelaskan secara 

singkat. 
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