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Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Krembangan  

Sekolah Prestasi 
SD MUHAMMADIYAH 11 TERAKREDITASI “A” 
Jl. Dupak Bangunsari 35-41Telp. 031 – 3573643 Surabaya 60179 email :  

sd_muhammadiyah11@yahoo.co.id 

 

Mata Pelajaran : Kemuhammadiyahan Nilai Paraf Guru 

Hari, Tanggal : .................., ...................................................... 

 

 

Waktu : .......................................................................... 

Nama : .......................................................................... 

Kelas / No. Absen : 6 ................................./........... 

 

I. Berilah tanda silang (x) di huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar 

1. Tapak suci berdiri pada tanggal…. 

 a. 28 Juli 1963  b. 30 juli 1963  c.  29 Juli 1963  d. 31 juli1963 

2. Pada waktu lahirnya Tapak Suci, telah digariskan bahwa …. 

 a. Keilmuan Tapak Suci bersih dari syirik dan menyesatkan 

 b. Keilmuan Tapak Suci bersifat bid’ah dan khurafat  

 c. Tapak Suci berjiwa ajaran kejawen 

 d. Tapak Suci berjiwa anarkis 

3. Teruskanlah kalimat dari motto yang diajarkan dalam Tapak Suci dengan iman dan Akhlak saya menjadi 

kuat…… 

 a. Tanpa Iman dan Akhlak saya menjadi kuat 

 b. Tanpa iman dan Akhlak saya menjadi lemah” 

 c Tanpa uang dan Akhlak saya menjad kuat 

 d. Tanpa Akhlak dan uang saya menjadi lemah 

4. Dibawah ini logo Tapak Suci Putera Muhammadiyah yang tepat adalah…..  

a                                                                                             b.  

 

 

c.           d.  

 

  5. Bunga mawar pada logo Tapak Suci mempuyai makna…… 

 a. bertekat bulat  

 b. kejujuran 

 c. keharuman 

 d. kerendahan hati 

6. Sejarah berdirinya pencak silat tapak suci berawal dari seorang  ulama yang bernama... 

a. KH. Ahmad Dahlan    

b. KH. Busyro Syuhada 

c. KH. Mas Mansur     

d.  KH. AR. Fakhruddin 
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7. Warna dasar sabuk pada jenjang kader adalah …. 

a. Biru     

b. kuning medium    

c. merah   

d. coklat 

8. Pencak silat adalah bela diri khas masyarakat .... 

a. Indoesia    

b.  Korea     

c. Jepang    

d.  Cina 

9. Muhammadiyah mendirikan tapak suci adalah salah satu untuk ... 

a. menjadikan tubuh kita kuat dan perkasa 

b. memperjuangkan keburukan  

c. melatih ketangkasan belah diri dan sebagai ladang dakwah 

d. melatih menggunakan alat alat untuk melawan musuh  

10. Dalam ikrar tapak suci putra Muhammadiyah diawali dengan kalimat …. 

a. Takbir   

b.  syahadat     

c.  tasbih    

d. Mantar 

11. Secara Bahasa , kata oganisasi berasal dari Bahasa inggris organize yang berarti…. 

a. Mengatur 

b. Membuat 

c. Memperbaiki 

d. Berkumpul 

12.  Berorganisasi menurut agama Islam hukumnya…. 

a. Makruh 

b. Mubah 

c. Sunnah 

d. wajib 

13. berikut ini yang termasuk tujuan organisasi adalah termasuk…. 

a. Memecahkan masalah 

b. Melatih kedewasaan 

c. Menjalin silaturrahim 

d. Jawaban a,b,c dan d benar 

14. Muhammadiyah dikatakan sebagi orgaisasi karena telahmemenuhi beberapa syarat organisasi yaitu … 

a. Tediri dari beberapa orang 

b. Ada yang memimpin dan yang dipimpin 

c. Memiliki maksud dan ujuan 

d. Jawaban a, b, c dan d benar 

15. KH. Ahmad Dahlan medirikan Muhammadiyah kaena dalam sanubari tertanam dorongan Qur’an surat…. 

a. Ali Imran ayat 104 

b. Al baqarah ayat 102 

c. Al maidah ayat  90 

d. Al fatihah ayat 1-7 

16. Muhamadiyah adalah sebagai organisasi maka struktur Pimpinan dari level bawah ke atas yaitu….. 

a. Ranting – Cabang – Wilayah – Daerah – Pusat 

b. Raning – Cabang – Daerah – Wilayah – Pusat 

c. Cabang – Ranting – Daerah – Walayah – Pusat 

d. Ranting – Daerah – Cabang – Wilayah – Pusat 
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17. Semua majelis, membantu pimpinan Muhammadiyah untu melaksanakan…. 

a. Tugas 

b. Amal kebaikan 

c. Amal usaha 

d. Amal kemanusiaan 

18. Muhammadiyah adalah Gerakan islam, dakwah amar makhruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber 

pada ….. 

a. Al – qur’an 

b. Pancasila dan UUD 1945 

c. Al – Qur’an dan sunnah 

d. Aturan  

19. Tercapainya tujuan Muhammadiyah karena amal usahanya dilaksanakan dengan….. 

a. Baik dan teratur 

b. Cara sederhana 

c. Biaya yang mahal 

d. Modal usaha dari pinjaman 

20. Pendiri organisasi Muhammadiya adalah ….. 

a. K.H. Hasyim Asy’ari 

b. K.H Ahmad Dahlan 

c. Buya Hamka 

d. Prof Dr.H. Amien Rais 

21. Pemuda – pemuda Kauman dihimpun dalam kumpulan bernama….. 

a. Siswa siswi 

b. Pria wanita 

c. Siswa proyo priyo 

d. Raja muda 

22. Pemuda Muhammadiyah didirikan pada tanggal ….. 

a. 26  Muharram 1350 H 

b. 18 Dzulhijjah 1441 H 

c. 1 Ramdhan 1350 H 

d. 26 Dzulhijjah 1350 H 

23. Tujuan pemuda Muhammadiyah menghimpun, dan ………. Potensi pemuda islam 

a. Menggerakan 

b. Merapatkan 

c. Baris berbaris 

d. Bermusuhan  

24. Semboyang pemuda Muhammadiyah adalah …. 

a. Nun walqolami wama yasturuun 

b. Bersatu kita teguh 

c. Fastabiqul khoirat 

d. Berjuang bersama 

25. Lambang pemuda Muhammadiyah setangkai…….. dengan daun diatas pita 

a. Bunga melati 

b. Mawar 

c. Kelapa muda 

d. Kamboja 

 

 


