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1. Jelaskan kontribusi Islam dalam politik terkait dengan syarat-syarat seorang 
pemimpin ! 

2. Apakah peranan Agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa !  
3. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara masyarakat madani dan masyarakat 

beradab sejahtera ! 
4. Diantara perangkat aktivitas budaya adalah Akal dan Qolbu. Jelaskan pengertian 

masing-masing, serta peran dan kerjasamanya dalam penciptaan kebudayaan? 
5. Apa yang anda ketahui tentang sunnah Nabi saw. ? 
6. Salah satu sumber hukum Islam adalah Ijtihad. Jelaskan apa yang dimaksud 

dengan Ijtihad, dan sebutkan contohnya !   
7. Sebut dan jelaskan ciri-ciri hukum Islam ! 
8. Apa perbedaan antara Syari’ah dengan Fiqih ? 
9. Mengapa manusia memerlukan hukum Islam ?  Jelaskan ! 
10. Jelaskan apa yang disebut “Qiyas” dan berilah contoh-contoh keputusan hukum 

atas dasar Qiyas tersebut ! 
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1.  Jelaskan apa saja mengenai kewajiban seorang pemimpin berikut hak-
haknya  

2. Jelaskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban rakyat terhadap 
negaranya! 

3. Jelaskan perbedaan dan persamaan antara prinsip demokrasi dan prinsip 
syura dalam Islam ! 

4. Islam lebih mementingkan amal daripada gagasan atau terminal akhir 
agama adalah perbuatan. Jelaskan makna ungkapan ini! 

5.  Jelaskan proses dan rote aktivitas kebudayaan yang bermakna kepada 
kebudayaan sebagai produk!  

6. Diantara perangkat aktivitas budaya adalah akal dan qalbu. Jelaskan 
pengertiannya masing-masing dan tunjukkan peran spesialisasinya masing-
masing dan kerjasamanya dalam penciptaan kebudayaan ! 

7. Ada dua macam ruang lingkup hukum Islam, yaitu hukum perdata dan 
hukum pidana. Hukum perdata ada tiga macam, sebut dan jelaskan masing-
masingnya! Hukum Pidana ada empat macam, sebut dan jelaskan masing-
masingnya !  

8. Ada lima macam tujuan hukum Islam untuk diterapkan kepada setiap 
muslim atau masyarakat Islam, sebut dan jelaskan masing-masingnya !  

9. Hadis yang Jelaskan bagaimana yang absah dijadikan sebagai sumber 
hukum Islam dan Hadis apa saja yang tidak Fiqih dan Ulama’ Hadis dalam 
menyikapi terhadap Hadis ! 

10. Jelaskan apa yang disebut qiyas dan berilah contoh-contoh keputusan 
hukum atas dasar qiyas  ! 
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1. Jelaskan 5 poin terapan demokrasi dalam Islam ! 
2. Jelaskan syarat-syarat pemimpin menurut sistem politik Islam ! 
3. Jelaskan konsep Islam tentang kepemimpinan ! 
4. Apa yang saudara ketahui tentang “Tri Kerukunan Umat Beragama”? 
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “Sinkretisme Agama”! dan berilah 

contohnya? 
6. Sebutkan dan jelaskan peran ummat beragama dalam mewujudkan 

masyarakat beradab dan sejahtera 
7. Apa yang dimaksud dengan Pluralisme Agama? Bagaimana pendapat dan 

sikap anda terhadap konsep Pluralisme Agama tersebut? 
8. Jelaskan hal-hal yang dilarang (tidak boleh) dilakukan dalam proses 

penyebaran Agama (misi da’wah) !  
9. Sebutkan 5 contoh perbuatan haram yang sedang marak di Indonesia ! 

bagaimana sikap saudara terhadap praktik-praktik haram tersebut ? jawaban 
diukur dari segi syariat, bukan pendapat pribadi) ! 

10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah qouliyyah, fi’liyyah, dan 
taqririyyah ! 
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