SANGAT RAHASIA
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SURABAYA
UJIAN SEKOLAH (USEK) SD/MI
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Mata Pelajaran
Hari / Tanggal
Waktu

: AKIDAH AKHLAK
:
: 90 Menit

PETUNJUK UMUM :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bacalah Basmalah dan berdo’a sebelum mulai mengerjakan soal!
Tulislah dahulu nomor peserta pada lembar jawaban yang disediakan!
Kerjakan pada lembar jawaban dengan pensil 2B!
Periksa dan bacalah soal sebelum menjawab!
Laporkan kepada pengawas kalau terdapat tulisan yang kurang jelas atau rusak!
Kerjakan terlebih dahulu soal yang kamu anggap paling mudah!
Berilah tanda silang ( X ) pada huruf jawaban yang kamu anggap paling benar!
Contoh:

A

B

C

D

8. Mintalah kertas buram pada pengawas jika diperlukan!
9. Periksalah lembar jawabanmu sebelum diserahkan pada pengawas!

Selamat Mengerjakan
I. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN A, B, C, ATAU D YANG PALING BENAR!
1.

Diantara sifat Allah SWT adalah al ahad, arti al ahad adalah....
A. maha pengampun
B. maha penyayang
C. maha pengasih
D. maha esa

2.

Setiap mahluk pasti mengalami kematian. Asmaul husna dari arti mematikan adalah....
A. al mumit
B. al hayyu
C. al muqtadir
D. al qadir

3.

Sikap tahan dalam menghadapi segala cobaan, tidak lekas marah,tidak lekas putus asa dan tidak
lekas patah hati dinamakan....
A. tawadhu’
B. sabar
C. jujur
D. ikhlas

4.

Hari hancurnya alam semesta beserta seluruh kehidupan yang ada didalamnya dinamakan
yaumul....
A. ba’ats
B. mizan
C. qiyamah
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D. hisab
5.

Banyak terjadi gempa bumi, pembunuhan, fitnah, dan bermegah-megahan membangun gedung
yang tinggi adalah tanda-tanda dari kiamat ....
A. kubra
B. besar
C. sedang
D. kecil

6.

Kewajiban orang Islam dalam berpakaian adalah menutup....
A. aurat
B. badan
C. seluruh tubuh
D. dada sampai kaki

7.

Zaman yang tidak ada batasnya disebut dengan ....
A. zaman azali
B. zaman kematian
C. zaman sekarang
D. zaman jauh dari agama

8.

Setiap yang hidup di dunia pasti ada yang menciptakan, yang menciptakan dunia beserta isinya
adalah....
A. Malaikat
B. Allah SWT
C. Iblis
D. Adam

9.

Allah SWT tidak memerlukan siapapun dan kekayaanya tidak akan pernah ada habisnya. Asmaul
husna dari pernyataan diatas adalah....
A. al jami’
B. al ghoniyyu
C. malikal mulki
D. dzul jalali wal ikram

10. Syirik termasuk perbuatan dosa besar, arti syirik adalah ....
A. menyekutukan
B. memperlihatkan
C. menyalahkan
D. mengimani
11. Cara menghindari perbuatan syirik adalah ....
A. pergi ke dukun
B. memuja-muja berhala
C. memperbanyak dzikir
D. berteman dengan orang yang berbuat syirik
12. Menyembunyikan kebaikan dan menampakkan kejelekan dinamakan....

A. riya’
B. munafik
C. sombong
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D. dengki
13. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, jika berkata berdusta, jika berjanji ingkar, dan jika

dipercaya ....
A. riya’
B. dengki
C. khianat
D. sombong
14. Allah SWT maha memberi kemudharatan, asmaul husna dari pernyataan tersebut adalah ....
A. an nur
B. al hadi
C. an nafi’
D. ad dhar
15. Arti dari asmaul husna al badi’ adalah....
A. yang maha penciptatiada bandinganya
B. yang maha menerima kemuhdharatan
C. yang memberi manfaat
D. yang maha bercahaya
16. Dasar hukum pentingnya orang Islam menutut ilmu adalah Al qur’an surat....

A. al mujadalah ayat 11
B. al baqarah ayat 151
C. al mukmin ayat 98
D. an nisa’ ayat 15
17. Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang ....
A. berharta
B. berilmu
C. bekerja keras
D. berjanji
18. Syarat agar bisa mendapatkan ilmu adalah....
A. ad dzaka’u
B. al jahlu
C. al kasalu
D. al labanu
19. Berikut ini yang merupakan contoh dari perbuatan tahayyul adalah....

A. percaya pada cerita nyi roro kidul
B. wanita hamil yang mengidamkan makanan tertentu jika tidak terpenuhi maka anaknya yang
lahir nanti akan ngileran
C. shalat yang menggunakan bahasa Indonesia
D. sial karena kejatuhan cicak
20. Dampak perbuatan bid’ah adalah....
A. amalan diterima
B. hidup selalu was-was
C. amalan tertolak
D. hidup bahagia
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21. Suatu keyakinan yang diyakini dapat memberikan kekuatan kepada orang yang melakukanya
disebut....
A. tahayyul
B. bid’ah
C. khurafat
D. syirik
22. Berikut ini yang termasuk contoh dari perbuatan khurafat adalah....
A. sakit tak kuat menyandang nama yang panjang
B. mengubur orang yang sudah meninggal dengan menggunakan panggilan adzan
C. wanita hamil dilarang melukai hewan
D. sholat idul fitri diawali dengan adzan dan iqamah
23. Semua yang ada di muka bumi ini akan mengalami kerusakan dan kehancuran, hanya Allah SWT

yang Maha kekal. Asmaul husna dari yang Maha kekal adalah....
A. al baqi’
B. al warits
C. ar rasyid
D. al shabur
24. Arti dari asmaul husna al shabur adalah Allah SWT maha ....
A. adil
B. sabar
C. bijaksana
D. pandai
25. Allah SWT maha kuasa atas segala ciptaan-Nya, bukti kekuasaan -Nya yang terbentang dijagat
raya adalah ....
A. taman yang indah
B. langit dan bumi
C. bukit buatan
D. bangunan yang bagus
26. Didalam al qur’an sikap sabar diulang-ulangi oleh Allah SWT sebanyak....
A. 100 kali

B. 101 kali
C. 102 kali
D. 103 kali
27. Berikut ini yang termasuk manfaat dalam berfikir positif adalah....
A.memiliki sikap lapang dada
B. menjadi pribadi penakut
C. hidup semakin ceroboh
D. tidak dipercaya orang
28. Arti khusnudhan adalah....
A. berburuk sangka
B. berbaik sangka
C. kebaikan
D. ketenangan
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29. Berikut ini yang tidak termasuk cara berwasasan luas adalah
A. sering membanca

....

B. menjadi pendengar yang baik
C. tidak mau berdiskusi
D. peka terhadap setiap peristiwa
30. Dibawah ini yang termasuk kriteria seseorang yang berwawasan luas adalah....
A. selalu berfikir irrasional
B. gaya bicaranya tidak terstruktur
C. yang disampaikan selalu bernada ancaman
D. bicaranya selalu terarah dan terukur
II. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR!
31. Tulislah 2 cara menghindari perbuatan syirik!.....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
32. Tulislah 3 akibat bagi seseorang yang melakukan perbuatan syirik!...................................................
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
33. Tulislah 2 faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat tahayyul!....................................................
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
34. Tulislah 2 contoh perbuatan bid’ah!.....................................................................................................
.……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
35. Tulislah 3 dampak dari perbuatan khurafat!………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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KUNCI JAWABAN

UJIAN SEKOLAH (USEK)
SD/MI MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Mata Pelajaran/ Tema

: Aqidah akhlaq

Kelas

: 6 (enam)

Penyusun

: ROHIM, SH.I,M.Pd.

Asal Sekolah

: SD Muhammadiyah 22 Surabaya
PILIHAN GANDA
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D
A
A
B
B
A
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17.
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19.
20.

C
B
C
D
A
A
B
A
B
C

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

C
A
A
B
C
D
A
B
C
D

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

NO.

KEY

NO.

KEY

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

URAIAN
JAWABAN

31

1. Beriman kepada allah SWT
2. Mendalami ajaran Islam dan mengamalkan dalam kehidupan seharihari(KEBIJAKAN KOREKTOR)

32

1. Perbuatan syirik dapat mengkapus kebaikan
2. Neraka menjadi tempat yang kekal
3. Diharamkan baginya surge

33

Suatu ketika rasulullah kedatangan tamu dari pembesar suku quraisy yg beliau
harapkan mereka masuk Islam tapi tiba tiba datanglah ibnu ummi maktum yang
buta dan berharap rasulullah membacakan ayat-ayat al-qura’an tetapi Rasulullah
bermuka masam dan berpaling dari ummi maktum sehingga allah menegur
Rasulullah dengan turunya ayat abasa.
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34

1. Sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia
2. Sholat idul fitri diawali dengan adzan dan iqamah KEBIJAKAN
KOREKTOR)

35

1. Amalan tertolak
2. Terhalang untuk bertaubat
3. Tidak mendapatkan syafaat
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