
SOAL UJIAN KOMPETENSI 3
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

1. Suatu ketika saudara sedang membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama pada shalat
sunnah dhuha. Dari ruang tamu terdengar suara ibu memanggil saudara untuk membantu
mengangkat  barang belanjaan yang sangat berat. Apa yang harus saudara dahulukan (pilih
salah satu jawaban dan jelaskan argumennya!),

a. menyelesaikan shalat sunnah dhuha dahulu atau
b. melanjutkan/ mengulangi shalat dhuha setelah membantu ibu?

2. Pembinaan kepribadian Islam sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Islam
memberikan landasan dan arahan dalam membangun kepribadian Islam. kepribadian Islam
menekankan pada pembentukan integritas seseorang yaitu antara keyakinan, pemikiran,
lisan dan perilaku konsisten. Namun, banyak kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan
pejabat, dan diantara mereka ada yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik.
Bagaimana pendapat saudara dengan kasus tersebut? Jelaskan dengan landasan dalil/
argumentasi yang kuat!

3. Kasus perceraian di Indonesia menempati rangking tertinggi di dunia diantara negara yang
penduduknya mayoritas muslim. Padahal tujuan utama membangun mahligai rumah
tangga adalah terciptanya SAMARA (Sakinah, Mawadah, dan Rahmah). Menurut saudara,
bagaimana membangun keluarga SAMARA?  Dan apa saja urgensi membangun keluarga
SAMARA?

4. Jelaskan bagaimana Rasulullah membangun masyarakat Madinah? Dan apakah Indonesia
mampu membangun masyarakat Madani sebagaimana cita-cita Rasulullah membangun
masyarakat Madinah? Deskripsikan argumentasi saudara!
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1. Fahrudin (bukan nama sebenarnya) mengalami cobaan hidup bertubi-tubi. Pekan yang lalu,
dia diPHK dari pekerjaannya dan rumahnya terbakar api sampai tidak tersisa sedikitpun
harta benda yang dipunyainya. Selang beberapa hari anak ketiganya harus masuk rumah
sakit karena terserang penyakit demam berdarah. Jika saudara mengalami cobaan hidup
seperti Fahrudin, bagaimana sikap saudara? Dan jelaskan argumennya?

2. Apa pendapat saudara berkenaan dengan keragaman dan perbedaan antarpemeluk agama
di Indonesia? Dan apa yang harus saudara lakukan untuk menjaga ketenteraman dan
keharmonisan hubungan antarumat beragama?

3. A. Einstein pernah mengatakan, “IPTEKS tanpa agama sesat, dan Agama tanpa IPTEKS
buta”. Coba jelaskan maksud pernyataan tersebut! Dan bagaimana arah pengembangan
IPTEKS dalam Islam?

4. Dalam sebuah hadits, Nabi Salallahu’alihi wasalam bersabda, yang artinya,” seorang
mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah”. Coba jelaskan isi hadits
tersebut! Bagaimana Islam memandang tentang kesehatan mental dan kesehatan fisik?


