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BAGIAN I 
TEKNIK PENYUSUNAN SOAL 
DARI BERBAGAI TINGKATAN KOGNITIF 
 

Kognitif 1 (C-1) = Ingatan/ Hafalan 
Kognitif 2 (C-2) = Pemahaman  
Kognitif 3 (C-3) = Penerapan 
Kognitif 4 (C-4) = Analisis 
Kognitif 5 (C-5) = Sintesis 
Kognitif 6 (C-6) = Evaluasi 
 

TINGKAT RANAH KOGNITIF 
PENGEMBANGAN TINGKAT BERFIKIR 

YANG AKAN DIUKUR 

1 (c-1) Ingatan (pengetahuan) 
menyebutkan, menentukan, menunjukan, 
mengingat kembali, mendefinisikan.  

2 (c-2) Pemahaman 
membedakan, mengubah, memberi contoh, 
memperkirakan, mengambil kesimpulan. 

3 (c-3) Penerapan (aplikasi) menggunakan, menerapkan. 

4 (c-4) Analisis 
membandingkan, mengklasifikasikan, 
mengategorikan, menganalisis. 

5 (c-5) Sintesis 
menghubungkan (mengaitkan), 
mengembangkan, mengorganisasikan, 
menyusun.  

6 (c-6) Evaluasi Menafsirkan, menilai, memutuskan. 

 



 

 

 

 
Kognitif 1 (C-1) = Hafalan 
Jumlah huruf  izhar adalah … . 

A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 

 
Kognitif 2 (C-2) = Pemahaman  
Bila terdapat nun sukun atau tanwin diikuti     maka hukum bacaannya adalah  … . 

A. izhar 
B. ikhfa 
C. iqlab 
D. idgham  

 
Kognitif 3 (C-3) = Penerapan 

Lafaz      mengandung bacaan ... . 

A. izhar halqi 
B. ikhfa syafawi 
C. idgham bighunnah 
D. idgham bilaghunnah 

 
Kognitif 4 (C-4) = Analisis 
Perhatikan daftar berikut ini! 

1    

2       

3     

4    

5   

6     

Kata yang mengandung bacaan ikhfa adalah nomor … . 
A. 1 dan 5  
B. 2 dan 3  
C. 3 dan 5  
D. 4 dan 6 



 

 

Kognitif 5 (C-5) = Sintesis 

Perhatikan tabel di bawah ini! 

KETENTUAN TANDA WAQAF 

1 Harus terus/dilarang berhenti A 
 

2 Lebih baik terus  B 
 

3 Boleh berhenti atau terus C 
 

4 Lebih baik berhenti D 
 

5 Harus berhenti E 
 

Pasangan yang sesuai adalah …. 

A. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E   

B. 1-B, 2-C, 3-D, 4-E, 5-A   

C. c. 1-E, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A 
D. d. 1-E, 2-B, 3-C, 4-D, 5-A 

 
Kognitif 6 (C-6) = Evaluasi 
 



 

 

 

 
 
Kognitif 1 (C-1) = Hafalan 
Kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Dawud adalah kitab … . 

A. Taurat 
B. Zabur 
C. Injil 
D. Al Qur’an 

 
Kognitif 2 (C-2) = Pemahaman  
Kitab yang diturukan Allah pada tahun 1 Masehi adalah kitab  … . 

A. Taurat 
B. Zabur 
C. Injil 
D. Al Qur’an 

 
Kognitif 3 (C-3) = Penerapan 
Cara yang tepat dalam beriman kepada kitab Taurat, Injil, dan Zabur adalah … .  

A. membacanya pada setiap kesempatan secara rutin 
B. cukup mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut firman Allah 
C. melaksanakan segala perintah yang terkandung di dalamnya 
D. meninggalkan segala larangan yang terkandung di dalamnya 

 
 
Kognitif 4 (C-4) = Analisis 
Perhatikan daftar berikut ini! 

1) membacanya pada setiap kesempatan secara rutin 
2) cukup mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut firman Allah 
3) melaksanakan segala perintah yang terkandung di dalamnya 
4) meninggalkan segala larangan yang terkandung di dalamnya 

Cara yang tidak benar dalam beriman kitab Taurat, Injil, dan Zabur adalah ditunjukkan nomor … . 
A. 1,2,3 
B. 1,2,4 
C. 1,3,4 
D. 2,3,4 

 
Kognitif 5 (C-5) = Sintesis 
Perhatikan tabel berikut ini! 

NAMA KITAB KETERANGAN 

1 TAURAT A Diturunkan kepada Nabi Dawud a.s. 

2 ZABUR B Berisi sepuluh ajaran pokok  

3 INJIL C Diturunkan pada abad ke-1 

4 AL QUR’AN D Merupakan penyempurna kitab-kitab 
terdahulu 

Pasangan yang tepat adalah.... 
A. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D    
B. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D    
C. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D 
D. 1-B, 2-C, 3-D, 4-A 

 
Kognitif 6 (C-6) = Evaluasi 
 
 



 

 

 

 
 
 
Kognitif 1 (C-1) = Hafalan 
Sifat suka mengadu domba orang disebut dengan sifat … . 

A. ananiah 
B. ghazab 
C. hasad 
D. namimah 

 
Kognitif 2 (C-2) = Pemahaman  
Sifat namimah sangat berbahaya karena sifat ini dapat menimbulkan dampak buruk berupa  … . 

A. menumbuhkan rasa permusuhan 
B. menjadikan pribadi yang rapuh 
C. menimbulkan perasaan angkuh 
D. membuat orang lain merasa tersaingi 

 
Kognitif 3 (C-3) = Penerapan 
Begitu melihat baju seragamnya kurang bersih, Susan langsung marah-marah kepada pembantunya. 
Bahkan dia kemudian meminta ibunya agar memecat pembantunya tersebut. Susan perlu dinasehati 
karena dia telah memiliki sifat… .  

A. ananiah 
B. ghazab 
C. hasad 
D. namimah 

 
Kognitif 4 (C-4) = Analisis 
Perhatikan tabel akhlak tercela berikut ini ! 

SIFAT TERCELA ARTINYA 

1. Ananiah 
2. Ghazab 
3. Hasad 
4. Ghibah 
5. Namimah 

A. Adu domba 
B. Dengki 
C. Egois 
D. Pemarah 
E. Menggunjing 

 
Pasangan yang tepat adalah …. 
A. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E 
B. 1-A, 2-C, 3-B, 4-E, 5-D 
C. 1-C, 2-D, 3-B, 4-E, 5-A 
D. 1-C, 2-E, 3-B, 4-D, 5-A 

 
Kognitif 5 (C-5) = Sintesis 
Pada saat pelaksanaan kegiatan studi wisata guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk 
memudahkan koordinasi maupun pada saat membuat laporan. Kebetulan terdapat satu kelompok 
yang terdiri dari siswa yang agamanya berbeda-beda. Guru memberi nasehat agar mereka menjaga 
sikap tasamuh.  
Sikap yang tepat dalam merapkan tasamuh di antara mereka adalah …. 

A. Siswa yang bukan muslim diberi keringanan dalam kegiatan maupun pembuatan  laporan 
B. Pada saat melakukan kunjungan ke masjid hanya siswa muslim yang diperbolehkan masuk 
C. Tugas dibedakan menurut  agama dan keyakinan yang dipeluk oleh masingmasing anggota 
D. Mereka tetap bekerja sama dalam mencari informasi di berbagai tempat yang dikunjungi 



 

 

Kognitif 6 (C-6) = Evaluasi 

Perhatikan ilustrasi berikut ini ! 
Ketika Ahmad pulang dari sekolah dia melihat ada dua kelompok siswa yang saling ejek dan saling 
menyerang. Mereka saling melempar batu. Tiba-tiba ada lemparan batu yang mengenai kepalanya. 
Sebenarnya Ahmad  tahu dari kelompok mana batu tersebut berasal. Meskipun demikian dia tidak 
dendam karena menyadari bahwa lemparan itu tidak disengaja. Ahmad menilai bahwa sifat dendam 
tersebut hana akan mebawa dampak buruk berupa … . 

A. Membuat  kepercayaan orang lain menjadi hilang 
B. Membuat masa depan menjadi tidak menentu 
C. Membuat  rasa permusuhan menjadi  berkepanjangan 
D. Menghambat cita-cita yang selama ini dikejar 

 



 

 

 

Kognitif 1 (C-1) = Hafalan 
Shalat rawatib yang dilaksanakan sesudah shalat fardu dinamakan shalat rawatib … . 

A. qabliyah 
B. bakdiyah 
C. muakkad 
D. ghairu muakkad 

 
Kognitif 2 (C-2) = Pemahaman  
Hukum melaksanakan shalat rawatib ada yang sunah muakkad dan ada pula yang ghairu muakkad. 
Shalat sunah rawatib digolongkan dalam sunah muakkad karena shalat tersebut … . 

A. pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad  
B. pernah dikerjakan atau ditinggalkan Rasulullah 
C. sangat jarang dilakukan oleh Rasulullah  
D. Rasulullah hampir selalu melaksanakannya 

 
Kognitif 3 (C-3) = Penerapan 
Ketika Amri sedang melaksanakan shalat ashar, pada rakaat yang ketiga dia ragu-ragu mengenai 
berapa jumlah rakaat yang telah ia kerjakan. Dia lupa apakah dia mengerjakan rakaat yang ketiga 
atau keempat. Dalam kondisi seperti ini yang harus dilakukan Amri adalah…. 

A. bertanya kepada teman yang ada disekitarnya 
B. didiamkan saja selama tidak ada yang mengingatkan 
C. melanjutkan shalat sesuai yang diyakini lalu sujud sahwi 
D. membatalkan shalatnya dan mengulangi dari awal 

 
Kognitif 4 (C-4) = Analisis 
Perhatikan daftar berikut ini ! 

1) sesudah shalat zuhur 
2) sesudah shalat asar 
3) sesudah shalat magrib 
4) sesudah shalat isya' 
5) sesudah shalat subuh 

Waktu yang dilarang mengerjakan shalat rawatib adalah nomor …. 
A. 1 dan 3     
B. 1 dan 4     
C. 2 dan 4 
D.  2 dan 5 

 
Kognitif 5 (C-5) = Sintesis 
Perhatikan tabel shalat fardu dan jumlah rakaat shalat rawatib muakkad  berikut ini! 

NAMA SHALAT FARDU JUMLAH RAKAAT SHALAT RAWATIB 
MUAKKAD 

1) Zuhur a) 4 rakaat 

2) Ashar b) 2 rakaat 

3) Magrib c) 0 rakaat 

4) Isya  

5) Subuh  

Pasangan yang sesuai adalah …. 
A. 1-a , 2-a, 3-b, 4-c 

B. 1-a , 2-b, 3-b, 4-c 

C. 1-a , 2-b, 3-c, 4-c 

D. 1-a , 2-c, 3-b, 4-b 

Kognitif 6 (C-6) = Evaluasi 



 

 

 
 
 
Kognitif 1 (C-1) = Hafalan 
Sahabat Rasulullah yang menemani beliau saat hijrah ke Madinah adalah … . 

A. Ali bin Abi Thalib   
B. Usman bin Affan  
C. Umar bin Khattab 
D. Abu Bakar As Sidiq 

 
Kognitif 2 (C-2) = Pemahaman  
Para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah sekaligus juga meninggalkan harta dan pekerjaan 
mereka di Makkah. Setelah mereka berada di Madinah, kegiatan yang dilakukan untuk membangun 
perekonomian adalah dengan cara ….pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad  

A. menjadi pengrajin dan nelayan  
B. berdagang dan bercocok tanam  
C. menggali pertambangan di Madinah 
D. menjadi nelayan dan peternak 

 
Kognitif 3 (C-3) = Penerapan 
Perhatikan gambar pulau berikut ini! 
 
 
 
 
 
Kerajaan Islam yang terdapat pada pulau tersebut adalah … . 

A. Gowa 
B. Tidore 
C. Banten 
D. Samudera Pasai 

 
 
Kognitif 4 (C-4) = Analisis 
Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan Nabi Muhammad mendapat reaksi cukup keras dari 
para pemuka dan tokoh Quraisy. Reaksi keras yang dilakukan oleh para tokoh Quraisy tersebut 
antara lain berupa  ejekan, hinaan, hasutan, ancaman, dan penganiayaan secara fisik. Hal itu mereka 
lakukan agar mereka takut dan tidak ada yang mau mengikuti seruan Nabi Muhammad.  
Sikap Rasulullah dan para sahabat dalam menghadapi kejadian tersebut adalah …. 

A. Melawan kekerasan tersebut dengan kekerasan yang setimpal agar mereka mengetahui 

kekuatan umat Islam 

B. Menjalin kebersamaan dalam keadaan suka maupun duka, dengan demikian terjalin 

persatuan, kesatuan, dan solidaritas 

C. Melakukan perlawanan dengan cara sembunyi-sembunyi karena jumlah umat Islam masih 

sedikit 

D. Mencari keselamatan sendiri-sendiri tanpa menghiraukan nasib umat Islam lain yang 

tertindas dan teraniaya 



 

 

Kognitif 5 (C-5) = Sintesis 

Perhatikan tabel berikut ini! 

KERAJAAN TEMPAT 

1 Demak A Jawa  

2 Mataram B Sumatera 

3 Samudera Pasai C Sulawesi 

4 Gowa   

5 Pajang 

6 Ternate 

 
Pasangan yang sesuai adalah …. 
a. 1-A, 2-A, 3-B, 4-C, 5-A, 6-C  
b. 1-A, 2-A, 3-B, 4-C, 5-C, 6-B  
c. 1-A, 2-B, 3-A, 4-A, 5-C, 6-B  
d. 1-A, 2-B, 3-B, 4-C, 5-C, 6-B  

 
Kognitif 6 (C-6) = Evaluasi 
 
 
 



 

 

 

BAGIAN II 
TEKNIK MERUMUSKAN INDIKATOR DALAM KISI-KISI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Indikator soal dikategorikan menjadi 3 : 
 
1. INDIKATOR TERLALU LONGGAR (tidak operasional dan tidak spesifik)  sehingga tidak dapat 

dijadikan acuan dalam menyusun butir soal. 

Contoh :  

 Disajikan daftar ayat, siswa dapat memahami hukum bacaan idzhar. 

 Disajikan ilustrasi, siswa dapat menerapkan perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

2. INDIKATOR TERLALU RAPAT/SEMPIT dapat dijadikan acuan dalam menyusun butir soal, namun 

dampaknya sulit membuat beberapa soal dari satu indikator tersebut. 

Contoh :  

 Disajikan daftar ayat, siswa dapat menunjukkan yang terdapat bacaan idzhar. 

 Disajikan ilustrasi tentang kehidupan manusia yang hidup dalam keterbatasan, siswa 

dapat menerapkan perilaku qanaah. 

 

3. INDIKATOR YANG PROPORSIONAL : dapat dijadikan acuan dalam menyusun butir soal dan 

memudahkan dalam penyusunan beberapa soal dari satu indikator tersebut. 

Contoh :  

 Disajikan daftar ayat, siswa dapat menunjukkan yang terdapat salah satu hukum bacaan 

nun mati/tanwin. 

 Disajikan ilustrasi tentang kehidupan manusia yang hidup dalam keterbatasan, siswa 

dapat menyebutkan perilaku yang sesuai. 

 

 

 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

KEMAMPUAN YANG DIUJIKAN 

INDIKATOR SOAL 

Mengutip permendiknas no. 
23 tentang SKL 

Mengutip KD yang sesuai 

Dirumuskan oleh pembuat 
soal 



 

 

 

BAGIAN III 
TEKNIK MEMPERBAIKI KESALAHAN DALAM PEMBUTAN BUTIR SOAL 
TERKAIT DENGAN ANALISIS BUTIR SOAL 
 

 
 
Tahapan memperbaiki soal : 

Langkah 1, menelaah soal dari segi materi, konstruksi dan bahasa. 

Langkah 2, perbaiki kesalahan. 

 
Langkah 1, menelaah soal : 
 
A. MATERI 

1. Soal sesuai indikator. 

2. Pilihan jawaban homogen dan logis. 

3. Hanya ada satu kunci jawaban. 

 

B. KONSTRUKSI 

4. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. 

5. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja 

6. Pokok soal tidak memberi  petunjuk kunci jawaban. 

7. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. 

8. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi. 

9. Panjang pilihan jawaban relatif sama. 

10. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan “semua jawaban di atas salah/benar” dan 

sejenisnya. 

11. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun berdasarkan besar kecilnya angka 

atau kronologisnya. 

12. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 

 

C. BAHASA 

13. Mengunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesaia. 

14. Menggunakan bahasa yang komunikatif. 

15. Tidak menggunakan bahasa yang hanya berlaku setempat/tabu. 

16. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama, kecuali merupakan satu 

kesatuan pengertian. 

 

 

 



 

 

Langkah 2, memperbaiki soal : 

 
A. MATERI 

1. Soal sesuai indikator. 
 
INDIKATOR SOAL : 
Ditunjukkan ayat Al Quran yang mengandung hukum bacaan mati/tanwin, siswa dapat 
menyeleksi hukum bacaan idgham bighunnah. 
 
BUTIR SOAL SEBELUM DIPERBAIKI 
Perhatikan hukum bacaan yang terkandung dalam QS. Al Maidah ayat 6 di bawah ini! 

           

              

          

 
Kata yang digarisbawahi pada potongan ayat di atas mengandung hukum bacaan … . 
A. Iqlab 
B. Idgham bighunnah 
C. Ikhfa 
D. Idgham bilaghunnah 
 
Kesalahan : 
Pada indicator terdapat KKO (kata kerja operasional) “menyeleksi”, dengan demikian 
peserta ujian dituntut mampu menyeleksi/memilih bacaan yang hukum bacaannya 
“idgham bighunnah”.  
 
BUTIR SOAL SETELAH DIPERBAIKI 
Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi dalam QS. Al Maidah ayat 6 di bawah ini! 

           

              

          

 
Kata yang mengandung hukum bacaan idgham bighunnah adalah nomor … . 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

(1) 

(2) (3) 

(4) 



 

 

 
 

2. Pilihan jawaban homogen dan logis. 
 
INDIKATOR SOAL : 
Siswa mampu menunjukkan hal-hal yang membatalkan shalat. 
 
BUTIR SOAL SEBELUM DIPERBAIKI 
Beberapa hal yang dapat membatalkan shalat terdapat di bawah ini, kecuali : 

A. Bergerak tiga kali dalam satu rukun, 
B. Berbicara/mengucapkan lafadz di luar rukun shalat 
C. Bermain petasan dan membunyikannya 
D. Tertawa terbahak-bahak. 

 
Kesalahan : 
Selain tidak homogen dengan tiga pilihan lainnya, jawaban C juga tidak logis. Hal ini 
memungkinkan dapat dipilih dengan mudah.  
  
BUTIR SOAL SETELAH DIPERBAIKI 
Beberapa hal yang dapat membatalkan shalat terdapat di bawah ini, kecuali : 

A. Bergerak tiga kali dalam satu rukun, 
B. Berbicara/mengucapkan lafadz di luar rukun shalat 
C. Mendahului imam ketika berpindah rukun. 
D. Tertawa terbahak-bahak. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Hanya ada satu kunci jawaban. 

 
 
INDIKATOR SOAL 
Ditampilkan peta pulau Jawa, siswa dapat menunjukkan kerajaan Islam yang ada di pulau 
tersebut. 
 
BUTIR SOAL SEBELUM DIPERBAIKI 
Perhatikan gambar pulau berikut ini! 
 
 
 
 
 
Kerajaan Islam yang terdapat pada pulau tersebut adalah … . 
A. Demak 
B. Pajang 
C. Banten 
D. Samudera Pasai 
 
Kesalahan :  
Soal tersebut memiliki tiga jawaban yang benar. 
 
BUTIR SOAL SETELAH DIPERBAIKI 
Perhatikan gambar pulau berikut ini! 
 
 
 
 
 
Kerajaan Islam yang terdapat pada pulau tersebut adalah … . 
E. Gowa 
F. Tidore 
G. Banten 
H. Samudera Pasai 
 

 



 

 

 
B. KONSTRUKSI 

4. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. 
5. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 

 
INDIKATOR SOAL : 
 
Dipaparkan secara singkat kisah nabi Muhamad SAW, siswa dapat mengkorelasikan kisah 
tersebut dengan salah satu sifat wajib bagi rasul.  
 
BUTIR  SOAL SEBELUM DIPERBAIKI 
Di bawah ini adalah kutipan pada peristiwa “Fathu Makkah”. Bacalah dengan seksama! 
Dari tiga hal yang diajukan oleh delegasi Nabi Muhammad SAW tersebut, orang kafir Quraisy 
memilih dan menyetujui yang ketiga, yaitu : pembatalan perjanjian Hudaibiyah yang telah 
disepakati bersama. Dari sikap orang kafir Quraisy tersebut yang membangkitkan tekad Nabi 
Muhammad SAW untuk melawan pasukan kafir Quraisy. 
Dengan adanya dua sebab tersebut, akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama seluruh 
pengikutnya mengambil langkah yang cerdas, bertekad bulat untuk melakukan jihad 
menegakkan panji-panji Islam. Semangat yang telah menyatu dengan dorongan mencari 
ridha Allah tidak dapat dipatahkan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. 
Karena delegasi kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan telah memilih pembatalan 
perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati bersama, berarti membuka peluang untuk 
berperang. Tidak ada pilihan lain bagi nabi kecuali mempersiapkan pasukan untuk melawan 
pasukan kafir Quraisy. 
Dari cerita singkat peristiwa pembebasan kota Makkah (Fathu Makkah) tersebut, tercermin 
salah satu sifat wajib bagi rasul, yaitu sifat … . 
A. sidiq 
B. amanah 
C. tabligh 
D. fathanah 

 
Kesalahan : 
Rumusan soal terlalu panjang. 

 
BUTIR  SOAL SESUDAH DIPERBAIKI 

Perhatikan kisah Nabi Muhammad berikut ini! 
Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai berbagai 
permasalahan, beliau senantiasa memberikan jawaban dengan cepat, tepat, dan 
cerdas. Hal ini merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat wajib …. 
A. sidiq 

B. amanah 

C. tablig 

D. fathanah 



 

 

 
 

6. Pokok soal tidak memberi  petunjuk kunci jawaban. 
 
INDIKATOR SOAL : 
Siswa dapat menunjukkan hukum shalat lima waktu 
 
BUTIR SOAL SEBELUM DIPERBAIKI 
Shalat fardlu merupakan kewajiban bagi umat Islam yang balig dan berakal sehat. Adapun 
hukum melaksanakannya adalah … . 
A. sunah ghairu muakkad 
B. sunnah muakkad 
C. fardu kifayah 
D. fardu ain 

 
Kesalahan : 
Rumusan soal memberi petunjuk jawaban yang benar berupa kalimat “…fardlu merupakan 
kewajiban…”. 

 
BUTIR SOAL SESUDAH DIPERBAIKI 
Setiap orang Islam yang sudah balig dan berakal sehat tidak boleh meninggalkan shalat lima 
waktu. Oleh karena itu hukum melaksanakannya dinamakan … . 
A. sunah ghairu muakkad 
B. sunnah muakkad 
C. fardu kifayah 
D. fardu ain 

 

 



 

 

 
7. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. 

 
 
INDIKATOR SOAL : 
Disajikan daftar binatang, siswa dapat menunjukkan jenis binatang yang haram dikonsumsi. 
 
BUTIR  SOAL SEBELUM DIPERBAIKI 
Perhatikan daftar binatang berikut ini! 

1) Ular 
2) Kambing 
3) Kucing 
4) Burung merpati 
5) Tikus 

Jenis binatang yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk tidak boleh dimakan adalah 
sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali … . 
 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 2 dan 5 

 
Kesalahan : 
Pada soal terdapat dua pernyataan negative ganda yaitu tidak dan kecuali. 
 
BUTIR  SOAL SETELAH DIPERBAIKI 
Perhatikan daftar binatang berikut ini! 

1) Ular 
2) Kambing 
3) Kucing 
4) Burung merpati 
5) Tikus 

Jenis binatang yang halal dimakan adalah … . 
 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 2 dan 5 

 



 

 

 
8. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi. 

 
 
 
INDIKATOR SOAL : 
Ditampilkan gambar rukun shalat, siswa dapat menjelaskan bacaannya. 
 
BUTIR SOAL SEBELUM DIPERBAIKI 
Perhatikan gambar kegiatan shalat di bawah ini! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Pada gambar nomor 2 menunjukkan bahwa orang yang shalat sedang membaca … . 
A. doa iftitah 

B. doa kunut 

C. surat pendek 

D. doa tahiyat akhir 

Kesalahan : 
Gambar no. 1 tidak berfungsi karena pernyataan pada soal hanya menunjuk gambar no. 2. 

 
BUTIR SOAL SESUDAH DIPERBAIKI 
Perhatikan gambar kegiatan shalat di bawah ini! 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar tersebut  menunjukkan bahwa orang yang shalat sedang membaca … . 
A. doa iftitah 

B. doa kunut 

C. surat pendek 

D. doa tahiyat akhir 

1 
2 



 

 

 
 

9. Panjang pilihan jawaban relatif sama. 
 
 
 
INDIKATOR SOAL : 
Ditampilkan salah satu ayat QS At Tin, siswa dapat menyimpulkan maknanya dengan benar. 
 
BUTIR SOAL SEBELUM DIPERBAIKI 
Perhatikan kutipan salah satu ayat pada surat At Tin berikut ini! 

      

 
Makna yang terkandung dalam ayat di atas adalah … . 
A. manusia adalah makhluk sosial 
B. manusia adalah makhluk yang bertaqwa 
C. manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling mulia 
D. manusia diciptakan-Nya dengan sempurna jasmani dan rohani 
 
Kesalahan : 
Ada kecenderungan peserta didik untuk memilih pilihan jawaban yang panjang karena 
dianggap lebih lengkap dan benar. 
 
BUTIR SOAL SETELAH DIPERBAIKI 
Perhatikan kutipan salah satu ayat pada surat At Tin berikut ini! 

      

 
Makna yang terkandung dalam ayat di atas adalah … . 
A. manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial 
B. manusia adalah makhluk yang paling bertaqwa  
C. manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berwibawa 
D. manusia diciptakan-Nya dengan sempurna jasmani dan rohani 
 

 



 

 

 
10. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan “semua jawaban di atas salah/benar” 

dan sejenisnya. 
 
 
 
INDIKATOR SOAL : 
Ditampilkan contoh bacaan yang mengandung hukum bacaan “Al”, siswa dapat 
mengklasifikasikan contoh bacaan Al Syamsiyah. 
 
BUTIR SOAL SEBELUM DIPERBAIKI 
Perhatikan empat kata di bawah ini dengan cermat! 

1)       

2)     

3)      

4)    

yang termasuk contoh bacaan Al Syamsiyah adalah nomor … . 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. Jawaban A dan C benar 
 
Kesalahan : 
Pada pilihan jawaban terdapat pilihan “jawaban A dan C benar”. 
 
BUTIR SOAL SETELAH DIPERBAIKI 
Perhatikan daftar kata di bawah ini! 

1)       

2)     

3)      

4)    

contoh bacaan Al Syamsiyah adalah nomor … . 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
 

 



 

 

 
11. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun berdasarkan besar kecilnya angka 

atau kronologisnya. 
 
 
 
INDIKATOR SOAL : 
Disajikan keadaan yang menyebabkan seseorang mandi wajib, siswa dapat mengelom-
pokkan penyebab mandi wajib. 
 
BUTIR SOAL SEBELUM DIPERBAIKI 
Perhatikan pernyataan di bawah ini! 
1) nifas 
2) buang air besar dan kecil 
3) melakukan hubungan suami istri 
4) buang angin (kentut) 
5) melahirkan 
Hal-hal yang merupakan penyebab mandi wajib adalah pernyataan nomor … . 
A. 1,2,3 
B. 1,3,5 
C. 1,2,4 
D. 3,4,5 
 
Kesalahan : 
Urutan pilihan jawaban harus berurutan dari urutan kecil atau sebaliknya karena berbentuk 
angka. 
 
BUTIR SOAL SESUDAH DIPERBAIKI 
Perhatikan pernyataan di bawah ini! 
1) nifas 
2) buang air besar dan kecil 
3) melakukan hubungan suami istri 
4) buang angin (kentut) 
5) melahirkan 
Hal-hal yang merupakan penyebab mandi wajib adalah pernyataan nomor … . 
A. 1,2,3 
B. 1,2,4 
C. 1,3,5 
D. 3,4,5 

 



 

 

 
12. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 

 
 
BUTIR SOAL SEBELUM DIPERBAIKI 
6. Salah satu rukun haji adalah sa’i. Arti sa’I adalah : 

A. Melempar jumrah Aqabah, Ula dan Wustha 
B. Bercukur setelah selesai haji 
C. Berlari antara bukit Shafa dan Marwa 
D. Bermalam di Arafah 
 

7. Rukun yang dimaksud pada soal nomor 6 dilaksanakan di : 
A. Madinah 
B. Makkah 
C. Jeddah 
D. Riyadh 

 
Kesalahan : 
Soal nomor 7 bergantung pada soal nomor 6.  
 
BUTIR SOAL SESUDAH DIPERBAIKI 
Soal nomor 7 diganti. 

 



 

 

 
C. BAHASA 

13. Mengunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesaia. 
14. Menggunakan bahasa yang komunikatif. 

 
 
INDIKATOR SOAL 
Ditampilkan wacana seseorang yang terkena najis, siswa dapat menjelaskan cara 
mensucikan najis. 
 
BUTIR SOAL SEBELUM DIPERBAIKI 
Perhatikan kejadian berikut ini! 
Sepulang sekolah Andi melewati komplek, tiba-tiba ada seekor anjing mendekatinya dan 
menjilati kakinya. Lalu ia ingat guru agama memberi penjelasan membersihkan najis 
mughalazah. 
Andi mensucikan najis bekas jilatan anjing tersebut dengan cara … . 
A. mensucikannya dengan rinso sebanyak tujuh kali 
B. dicuci dengan air sebanyak tujuh kali, salah satunya air dicampur tanah 
C. mensucikan dengan pasir lalu disiram dengan air yang suci yang diberi rinso 
D. disiram dengan air yang bersih sebanyak-banyaknya sampai bernar-benar bersih 
 
 
Kesalahan : 
Rumusan soal tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak 
komunikatif. 
 
BUTIR SOAL SESUDAH DIPERBAIKI 
Perhatikan kejadian berikut ini! 
Saat pulang sekolah Andi melewati komplek perumahan. Tiba-tiba seekor anjing mendekati 
Andi kemudian menjilat kakinya. Dia ingat guru agamanya pernah memberi penjelasan 
tentang cara membersihkan najis mughaladzah. 
Andi mensucikan najis bekas jilatan anjing tersebut dengan cara … . 
A. mensucikannya dengan air sabun sebanyak tujuh kali 
B. dicuci sebanyak tujuh kali, salah satunya dicampur tanah 
C. mensucikan dengan pasir lalu disiram dengan air sabun 
D. disiram dengan air yang bersih sebanyak-banyaknya sampai  bersih 
 



 

 

 
15. Tidak menggunakan bahasa yang hanya berlaku setempat/tabu. 

 
 
 
INDIKATOR SOAL 
Disajikan narasi, siswa dapat menentukan ketentuan hukum shalat Jum’at. 
 
SOAL SEBELUM DIPERBAIKI 
Setiap tiba hari Jum'at Komari dan Sodikun selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan 
Jum’atan. Malah mereka memahami bahwa hukum Jum’atan  bagi mereka adalah …. 
A. sunnah ghairu muakkad  
B. sunah muakkad  
C. fardu kifayah 
D. fardu ain 
 
Kesalahan : 
Soal menggunakan bahasa yang berlaku di daerah tertentu (Jum’atan). 
 
SOAL SESUDAH DIPERBAIKI 
Setiap tiba hari Jum'at Komari dan Sodikun selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat 
Jum’at. Mereka memahami bahwa hukum shalat Jum’at  bagi mereka adalah …. 
A. sunnah ghairu muakkad  
B. sunah muakkad  
C. fardu kifayah 
D. fardu ain 
 

 



 

 

 
16. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama, kecuali merupakan satu 

kesatuan pengertian. 
 
 
INDIKATOR SOAL : 
Siswa dapat menunjukkan shalat yang tidak boleh diqashar. 
 
BUTIR SOAL SEBELUM DIPERBAIKI 
Shalat yang tidak boleh diqashar adalah … . 
A. shalat zuhur 
B. shalat ashar 
C. shalat maghrib 
D. shalat isya 
 
Kesalahan : 
Pilihan jawaban mengulang kata “shalat”. 
 
BUTIR SOAL SESUDAH DIPERBAIKI 
Shalat yang tidak boleh diqashar adalah shalat … . 
A. zuhur 
B. ashar 
C. maghrib 
D. isya 
 
Contoh mengulang kata/kelompok kata yang sama dan merupakan satu kesatuan 
pengertian 
 
Dalam suatu perjalanan jauh, Amiroh menjalankan shalat zuhur dan ashar dengan cara 
dijamak. Dengan demikian cara melaksanakannya adalah …. 
A. shalat zuhur 2 rakaat dilanjutkan dengan shalat ashar 2 rakaat 
B. shalat zuhur 2 rakaat dilanjutkan dengan shalat ashar 4 rakaat 
C. shalat zuhur 4 rakaat dilanjutkan dengan shalat ashar 2 rakaat 
D. shalat zuhur 4 rakaat dilanjutkan dengan shalat ashar 4 rakaat 

 
Keterangan : 
Pengulangan kata “shalat” pada setiap pilihan jawaban diperlukan agar tidak menimbulkan 
salah pengertian. 

 
Jakarta, 16 Januari 2010. 
 
 
 


