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Lampiran 1         

 

 

 

 



Lampiran.2 

Soal –soal angket siswa 

Nama : 

Kelas :III (TIGA) 

A. Lingkarilah a, b atau c pada jawaban yang paling benar ! 

 

1. Sifat yang harus dimiliki oleh Allah namanya…. 

a. Sifat wajib  b.  Sifat mustahil c.  Sifat jaiz 

2. Sedangkan sifat yang tidak mungkin ada pada Allah namanya…. 

a. Sifat wajib  b.  sifat mustahil c. sifat jaiz 

3. Tidak mungkin Allah bersifat fana, fana artinya…. 

a. Ada   b. rusak   c. lemah 

4. Tidak mungkin Allah bersifat  mumaatsalatu lilhawaadisi, mumaatsalatu lilhawaadisi 

artinya…. 

a. Berdiri sendiri b. tidak sama dengan makhluk c. membutuhkan bantuan 

yang lain 

5. Qiyamuhu lighoirihi merupakan salah satu dari…. 

a. Sifat wajib Allah b. sifat mustahil Allah  c. sifat jaiz  Allah. 

6. Allah bersifat wahdaniyah atau Esa mustahil jika Allah bersifat…. 

a. Ta‟adud  b. karahah  c. ajzu 

7. Allah menciptakan makhluknya cukup dengan mengucapkan kun, mustahil jika Allah 

bersifat…. 

a. Mumatsalatu b. Qiyamuhu lighairihi c. karahah 



 

8. Adanya alam semesta ini menunjukkan  adanya Allah, mustahil jika Allah Adam yang 

artinya…. 

a. Bayak  b. tidak ada  c. rusak 

9. Al-Qur‟an merupakan kumpulan wahyu Allah  yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad, menunjujkkan bahwa Allah itu berfirman, mustahil Allah bersifat 

a. Shummun/tuli b. Umyun/buta c. Bukmun/bisu 

10. Mati merupakan salah satu cirri makhluk, Mustahil Allah bersifat  

a. Mautun  b. Shummun  c. Baladah 

11. Aminah anak yang suka menolong temannya, perilaku Aminah termasuk anak 

a. Perilaku usil  b. Perilaku setiakawan c. Perilakub kerja keras 

12. Orang yang suka membantu orang lain, merupakan perilaku 

a. Perilaku terpuji b. Perilaku tercela c. Perilaku teman setan 

13. Perilaku yang terpuji bagi umat Islam harus  

a. Ditinggalkan b. Dilestarikan  c. Diterlantarkan 

14. Amir seorang yang bekerja keras siang dan malam untuk mencari nafkah memnuhi 

kebutuhan keluarganya, perilaku Amir tergolong 

a. Perilaku setia kawan 

b. Perilaku pekrja keras 

c. Perilaku pemalas 

15. Dibawah ini merupakan perilaku yang terpuji, bagi umat Islam harus di contoh, kecuali 

a. Perilaku setia kawan 

b. Perilaku pekerja keras 



c. Perilaku pemabuk berat 

16. Amir anak yang mencintai binatang, karena itu Amir membeli jangkrik untuk diadu, 

perilaku Amir 

a. Perlu untuk ditiru 

b. Perlu untuk dicontoh 

c. Perlu untuk dijauhi 

17. Tidak menebang tumbuhan dengan sembarangan, merupakan salah satu bukti 

a. Penyayang terhadap lingkungan 

b. Penyayang terhadap hewan 

c. Penyayang terhadap diri sendiri 

18. Amir selesai minunm es, bungkusnya dibuang pada temapat yang sudah ditentukan, 

karena Amir 

a. Berperilaku sayang terhadap hewan 

b. Berperilaku sayang terhadap lingkungan 

c. Berperilaku saying terhadap diri sendri 

19. “I’mal lidunyaaka kaannaka ta’iisu abadaa” hadits ini memerintahkan kita untuk …. 

a. Perilaku setia kawan   

b. b. perilaku bekerja keras  

c. c. perilaku saying pada lingkungan 

20. walaa tabghil fasaada fil ardhi, innallaaha laayuhibbul mufsidiin ayat ini memerintahkan  

kita untuk…. 

a. Menjaga lingkungan  

b. Menjaga buinatang 



c. Menyayangi hewan 

21. “udzibatim roatun fiihirrotin hasabat haa hattaa maatat juu’an fadakholat fiihanaar” 

hadits ini menceritakan …. 

a. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing 

b. Seorang wanita masuk surga karena seekor kucing 

c. Seorang laki-laki masuk surge karena seekor anjing 

22. Hadist nabi:”beribadahlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu…. 

a. Mati besok pagi 

b. Hidup selama-lamanya 

c. Mati hartanya tidak dibawa 

23. Di kampong kerja bakti masal, orang-orang menenem tumbuhan sebagai bukti…. 

a. Perilaku kerja keras 

b. Perilaku saying terhadap lingkungan  

c. Perilaku setia kawan karens bisa untuk berteduh 

24. Bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam 

perbuatan dosa dan…. 

a. Permusuhan  

b. Persahabatan 

c. Perselisihan 

 

 

 



25. Dalam bermasyarakat kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, tercantum dalam al-

Qur‟anb surat…. 

a. Al-Maidah ayat 1 

b. Al-Maidah ayat 2 

c. Al-Maidah ayat 3 

Nama : 

Kelas :IV (EMPAT) 

A. Lingkarilah a, b ,c atau d pada jawaban yang paling benar ! 

1. Membaca Al-Qur‟an bagi kaum muslimin dan muslimat hukumnya…. 

a. Wajib b. makruh c. mubah  d. sunah 

2. Mempelajari dan mengerjakan Al-Qur‟an hukumnya…. 

a. Wajib b. makruh c. mubah  d. sunah 

3. Sebelum membaca Al-Qur‟an didahului dengan membaca…. 

a. Basmallah   b. ta‟awudz  c. hamdalah  d. salam 

4. Bacaan  Ta‟awudz berbunyi 

a. Bismillaahirramaanirohiim  

b.  Alhamdulillaahirobbil‟aalamiin 

c. A‟uudzubilaahal „adziim 

d. Astaghfillaahal „adziim 

5. Pada saat  kita membaca Al-Qur‟an dicata oleh malikat…. 

a. Rokib b. malik c. atid  d. mikil 

6. Nikmat yang banyak arti dari surat…. 

a. Al-Fatihah  b. Al-Kautsar  c. Al-Ikhlas  d. Al-Ma‟un 



7. Yang artinya perrtolongan adalah surat…. 

a. Al-„Ashr  b. Al-Fath  c. An-nashr  d. Al-kautsar 

8. Surat An-nashr menjelaskan…. 

a. Ancaman Allah b. siksa Allah   c. pertolongan Allah  d. nikmat Allah 

 

9. Surat Al-„Ashr turun sesudah surat…. 

a. Al-Fatihah  b. Al-Falak   c. Al-Insyrah  d. Al-Kautsar 

10. Surat Al-Ashr dalam Al-Qur‟an terhadap pada urutan yang ke-…. 

a. 13   b. 113   c. 103   d. 33  

11. Membaca Al-Qur‟an bagi umat Islam hukumnya…… 

a. Boleh   b. Dosa  c. Wajib  d. Sunnah 

12. Orang Islam membaca Al-Qur‟an walaupun salah akan mendapat ….. 

a. Hadiah  b. Dosa  c. Pahala  d. Pujian 

13. Allah mencipatakan makhluk di muka bumi dengan bermacam-macam, makhluk Allah 

yang paling ta‟at dan patuh adalah….. 

a. Malaikat  b. Manusia  c. Jin   d. Iblis 

14. Sedangkan di muka bumi ini  makhluk Allah yang paling sempurna adalah…. 

a. Malaikat  b. Manusia  c. Jin   d. Iblis 

15. Dibawah ini yang tidak termasuk makhluk ghaib adalah…. 

a. Malaikat  b. Iblis   c. Jin   d. Manusia 

16. Dibawah ini makhluk yang diciptaka dari nyala api…. 

a. Malaikat   b. Iblis   c. Hewan  d. Manusia 



17. Makhluk Allah yang tidak dapat dilihat oleh indra manusia walaupun memakai alat yang 

canggih dinamakan…. 

a. Makhluk nyata b. Makhluk ghaib c. Makhluk jahat d. Makhluk kasar 

18. Jika manusia sudak akan mati, (sakaratul maut), dia bertemu  malaikat…. 

a. Jibril  b. Isra‟il  c. Israfil  d. Mikail 

 

19. Setalah manusia meninggal di dalam barzah atau kubur dia bertemu dengan malaikat.. 

a. Mungkar  b. Mungkar dan Nakir  c. Nakir d. Izrail 

20. Malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk mengikuti manusia… 

a. Mungkar dan Nakir b. Rakib dan Atid  

c. Malik dan Ridwan  d. Jibril dan Isarafil 

21. Apabilah manusia melakukan kebaikan , maka akan dicatat oleh maikat…. 

     a. Rakib  b. Atid   c. Malik  d. Ridwan 

       22.  Malaikat yang diberi tugas untuk meniup terompet hari kiamat adalah malaikat …. 

 a. Irafil   b. Izrail  c. Mikail  d. Mungkar 

23.  Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui maikat…. 

 a. Jibril  b. Mikail  c. Rakib  d. Malik 

24. Rizki yang kita miliki adalah milik Allah, namun yang mengatur turunya rizki adalah   

malaikat….. 

 a. Jibril  b. Mikail  c. Rakib  d. Malik 

25. Malaikat yang bertugas menjaga surga adalah 

 a. Jibril  b. Mikail  c. Ridwan  d. Malik 

 



Nama : 

Kelas :V (LIMA) 

A. Lingkarilah a, b ,c atau d pada jawaban yang paling benar ! 

1. Surat Al-maa‟un diturunkan di kota Mekkah, karena itu surat al-maa‟un dikenal dengan 

sebutan surat…. 

a. Makkiyah  b. Madaniyah  c. Siksaan  d. Surat gajah 

2. Surat At-Takaatsur turun senayak 7 ayat sesudah surat 

a. Quraisy  b. Al-„Ashr  c. Al-Humazah d. Al-Falaq 

3. Pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk isi poko surat al-Ma‟un adalah 

a. Orang yang menghardik anak yatim termasuk pendusta agama 

b. Orang yang tidak member makan orang miskin termasuk orang  kikir 

c. Orang yang shalat tetapi lalai 

d. Orang yang shalat karena ingin dipuji orang termasuk perbuatan  riya‟ 

4. Orang yang termasu pendusta agama mempunyai ciri sebagai berikut, kecuali 

a. Orang yang member makan orang miskin 

b. Orang yang shalat bukan karena  Allah 

c. Orang shalat karena riya‟ 

d. Orang yang menganiaya anak yatim 

5. Dalam Al-Qur‟a surat al-Fill pada urutan yang 

a. 105  b. 106   c. 107   d. 108 

6. Surat al-Qur‟an yang turun sesudah surat al-Kaafiruun adalah 

a. Surat al-Fill b. Surat al-Maa‟un c. Surat al-Lahab d. Surat al-Alaq 

 



7. Surat al-Qur‟an yang turun pada saat Nabi Muhammad lahir  

a. Surat al-Fill b. Surat al-Maa‟un c. Surat al-Lahab d. Surat al-Alaq 

8. Seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri 

a. Nabi  b. Rasul  c. Nabi dan Rasul d. Utusan Allah 

9. Sedangkan orang laki-laki pilhan Allah yang diberi tugas menerima wahyu dan 

diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya 

a. Nabi  b. Rasul  c. Nabi dan Rasul d. Utusan Allah 

10. Seorang Rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa dalam mengakkan agama Allah 

a. Ulul Azmi  b. Utusan Allah c. Mukjizat  d. Uswatu Hasanah 

11. Salah satu tugas seorang Rasul adalah , kecuali 

a. Memperbaiki akhlak manusia 

b. Menjelaskan cara beribadah kepada Allah 

c. Menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul diutus untuk rahmat sekalian alam 

d. Menjelaskan Nabi Isa As dapat menyembuhkan orang sakit buta 

12. Suatu keajaiban yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Rasul 

a. Ulul Azmi  b. Utusan Allah c. Mukjizat  d. Uswatun Hasanah 

13. Seorang Rasul yang memiliki keajaiban tongkatnya bisa membelah lautan luas 

a. Nabi Musa As b. Nabi Isa As  c. Nabi Muhammad SAW d. Nabi Daud 

As  

14. Dibawah ini yang merupakan sifat yang harus dimiliki seorang Rasul , kecuali 

a. Siddiq  b. Amanah  c. Tabliq  d. Kidman 

 

 



15. Dibawah ini merupakan Rasul Ulul Azmi, kecuali…. 

a. Nabi Daud As b. Nabi Musa As c. Nabi Nuh As d. Nabi Muhammad 

SAW 

16. Yang  membedakan  antara Nabi dan Rasul adalah…. 

a. Nabi menerima Wahyu untuk dirinya sendiri 

b. Nabi menerima wahyu sekaligus 

c. Rasul menerima  wahyu untuk dirinya sendiri 

d. Rasul tidak menerima wahyu 

17. Jumlah rasul yang  tercantum dalam al-Qur‟an 

a. 25   b. 26   c. 30   d. 28 

18. Rasul yang dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah…. 

a. Nuh As  b. Musa As  c. Isa As  d. Ibrahim As 

19. Seorang Rasul sebagai tabib atas izin Allah….. 

a. Isa As  b. Musa As  c. Adam As  d. Nuh As 

20. Orang suka pamer  namanya….. 

a. Riya‟  b. Ikhlas  c. Sabar  d. Baik 

21. Menghardik anak  yatim termasuk perbuatan…… 

a. Baik  b. Tercela  c. Peduli  d. Sayang 

22.  Umur  berapakah Nabi Muhammad SAW wafat…… 

a. 40   b. 25   c. 63   d. 35 

23. Rasul Ulul Azmi yang tidak mati saat dibakar… 

a. Nuh As  b. Musa As  c. Isa As  d. Ibrahim As 

 



24. Seorang rasul yang selamat menyebrang Laut Merah… 

a. Nuh As  b. Musa As  c. Isa As  d. Ibrahim As 

25. Yang menyampaikan wahyu Allah Malaikat…. 

a. Mikail  b. Ridwan  c. Jibril  d. Atid 

 

 



Lampiran 3 

Dokumentasi Penyebaran angket 
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