
5(rA1(\rl 't(l(3y7-

KEI\IENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS BRA WIJA YA 

7' 1ata Ku! iah 
Hari/Tanggal 
\Vaktu 

FAKULTAS MIPA 

SOAL UJIAN T ENGAH SEMESTE R 
: Pendid ikan Agama Islam 

April 2017 
: 90 menit 

Dosen : lnamul Wafi . S.Pdi . M.Ed 
Kel as : Stati stika A 
Sifat : Close Book 

Jawablah ..i dari 7 pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!!! 

43 . Jika agama merupakan kebutuhan jithri bagi manusia, mengapa manusia ada yang 

beragama dan ada yang tidak? Jelaskan peranan dan pentingnya agarna dal am 

kehidupan ! 

44. Apa sebenarnya makna al-ilah? Mengapa kalimat pertama pada sy ahadat berbunyi 

laa ilaaha illallah (bukan laa robba illallah rnisalnya)? Mengapa Al-Lato, Al-Uzzo 

dan Monat disebut sebagai ilah bagi orang-orang Arab? Mengapa pula dalam al

Qur·an dikatakan ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? 

45 . Dalam al-Qur' an, manusia didefinisikan sebagai makhluq (ciptaan) , 'abd (hamba) 

dan kha/ifatul/ah fl/ ardl (wakil Tuhan dimuka bumi) . Buatlah sebuah uraian singkat 

dari ketiga hal tersebut serta konsekuensi logis yang ditimbulkannya! 

r 46. Apa yang anda ketahui tentang tuj uan penciptaan manusia? Apa perbedaan antara 

kcnsep A!-Basyar. AJ-Insan, dan An-Nas di dalam al-Qur' an? Apa hikmah dan pesan 

moral yang anda tangkap dari sekenario Allah menurunkan Adam ke bumi melal ui 

proses makan buah khuldi terlebih dahulu? 

47. Sebagai seorang calon ilmuwan bagaimana upaya anda untuk menghadirkan spirit 

IMT AQ dal am setiap proses temuan saintifik anda? 

- 48 . Apa yang anda ketahui tentang hukurn Islam? Apa perbedaan dan persamaan antara 

fi qi h dan syari 'ah dalam perspektif hukum Islam? Sebutkan prinsip-prinsip hukum 

Islam ? 

, 49. Apa hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut pandangan 

Islam? Jelaskan bagaimana peran anda sebagai rnahasiswa untuk rnernutus mata rantai 

budaya korupsi di Indonesia? 

Selamat mengerjakan! ! ! 


