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Haji
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-- !an Pembelajaran
: =': ah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

','enjelaskan pengertian haji dan umrah serta dasar hukumnya.
- '.'enjelaskan syarat-syarat haji dan umrah.
. '.ienjelaskan rukun dan wajib haji serta perbedaan antara keduanya.- '.lenjelaskan rukun umrah.
: ',lenjelaskan sunah haji dan umrah.
: 

"lenjelaskan 
larangan-larangan pada waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah.- ',lanunjukkan dalil naqli terkait dengan ibadah haji dan umrah.: '.'enjelaskan hikmah dan fungsi ibadah haji dan umrah.: ','enjelaskan bentuk-bentuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

'.'enjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
'.'ernperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan melakukan manasik haji di sekolah.
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' Pengertian Haii

Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju ke suatu tempat,
'.: angkan pengefiian menurut istilah adalah berangkat ke tempat yang suci yaitu Masjidilharam: ,lekah untuk melakukan tawaf, sai, wukuf di Padang Arafah, dan seluruh amalan ibadah haji
= 

- "YQ untuk mendapatkan rida dariAllah swt. dan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan.

: ---ran Allah swt.:

-,*,Lii[ #,irgu ,# Wj W ,r 3]:d { ,li *i;l -bg; &})
't2 e ,o-?of La onrH tr,L; J3 ,tb'j iq; eyu ?\ ewt e b3b .rwt

vi'y.'i;,

Sits
(YV-YI: eJl) W e

',,,#

w,::,

Sri r

-=,,dan













Macam-macam haji yaitu:.haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran.
Umrah menurut bahasa adglah menengok atau berkunjung.
Umrah menurut istilah,adalah mengunJungi Baitullah yrn! o"'tr;ran untuk beribadah agarmendapatkan ridaAllah swt.. !
Perbedaan haji dan umrah yaitu: (a) ibadah haji: waktu pelaksanaan haji ditentukan, adawukuf di PadangArafah, miqat hajiada dua yaitu zamani dan mat<ani, dan ibadah haji bagiandari, rukun lslam. (b),ibadah umrah yaitu: ielaksanaan urrrh *rttrny" tidak ditentukan,

ffifffiHkuf 
di padang Arafah, miqat hanya satu yaitu makani, oan umran-irk;; ;;;L,

f
Berilah tanda sitang (x) pada sarah satu huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yangpaling tepat!

Haji menurut bahasa adalah ....
a. menyengaja
b. beribadah
c. mengelilingiKakbah
d. berkunjung
Haji merupakan rukun lslam yang ....
a. kedua
b. ketiga
c. keempat
d. kelima
Berikut iniyang tidaklermasuk rukun hajiadalah ....a. ihram
b. wukufdi Padang Mahsyar
c. tawaf
d. saidan tahalul
Bermalam di Muzdalifah termasuk ....a. rukun haji
b. syarat haji
c. wajib haji
d. sunah haji
Berikut inidalilyang menjelasan tentang kewajiban hajiadalah ....

a. (d-," otl) el*ll gj,*-,;j j,[ii ,fi dt .N

c. (4."$i d9 fih qb $)
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6.
7.

8.

9.

1.
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Standar Kompetensi:
',temahami perkembangan lslam di Nusantara.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:' Menceritakan sejarah masuknya lslam di Nusantara melalui perdagangan.
: Menceritakan sejarah masuknya lslam di Nusantara melalui hubungan sosial.
: Menceritakan sejarah masuknya lslam di Nusantara melalui pendidikan dan pengajaran.
- Menceritakan beberapa kerajaan lslam di Jawa.
: Menceritakan beberapa kerajaan lslam di Sumatra.
: Menceritakan beberapa kerajaan lslam di Sulawesi.- Menceritakan beberapa kerajaan lslam di luar Jawa, Sumatra, dan Sulawesi.

p.l+l r I * € m fi s & * ffi N x # & s tr s s # & tr S N * tr* tn d * .: is 9 :::: iar :: ::r : ::: l' 4,, Sejarah Masuknya lslam di Nusantara
a

lslam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.. lslam diterima oleh umat
manusia karena ajarannya. Di lndonesia, lslam sangat diterima oleh masyarakatnya karena ajaran
yang dibawa sangat baik dan dibawa ke lndonesia dengan cara yang damai. Hal ini membuat
blam berkembang sangat cepat di Indonesia.

lslam masuk ke lndonesia melalui para pedagang Arab, Gujarat, dan China. Karena pada
masa tersebut tepatnya sejak abad Vlll bangsa Arab sudah melakukan perjalanan jauh untuk
berdagang. Dalam perjalanannya orangArab melakukan persinggahan di lndonesia untuk melakukan
pedagangan. Pada abab XV lslam sudah menguasai lndia, dan nama Gujarat adalah nama sebuah
brnpat di lndia. Selain pedagang Arab dan Gujarat yang ke lndonesia, pedagang muslim China
itga datang ke lndonesia.

Proses masuk lslamnya orang lndonesia tidak dilakukan dengan cara kekerasan atau dengan
peperangan. Akan tetapi, dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
1. Melaluiajakan.
2. Melaluiperkawinan.
3. Melaluipendirianlembagalslam.
1- Melalui kegiatan kebudayaan.
5. Melaluipendiriankerajaanlslam.

Dalam proses penyebaran lslam di Indonesia bukan hanya para saudagaryang menyebarkan
agama lslam, tetapi para ulama dan guru agama yang datang ke lndonesia ikui menyebarkan
agama lslam ke seluruh pelosok Indonesia.
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lslam sampai ke lndonesia dibawa oleh para pedagang dan alim ulama yang berasal dari
Arab, Persia, dan Gujarat.
Cara-cara penyebaran lslam adalah:

Melalui perdagangan
Pernikahan
Pendidikan (pesantren)
Dakwah

e. Melaluiakulturasibudaya
lslam berkembang dilndonesia secara damai, tidak dengan perang dan kekerasan, sehingga
lslam diterima dengan sukarela.
Faktor-faktor yang mendoron g lslam diterima secara damai :

Di dalam agama lslam tidak ada kasta.
Semua manusia kedudukannya sama.
Syarat masuk agama lslam sangat mudah.
Para penyebar agama lslam sudah diketahui sejak berabad-abad yang lalu.
Penyebaran lslam juga dilakukan melalui budaya, bukan kekerasan.
Bebas atas kewaj iban tunduk mengaku i. pertuanan raja- raja.

g. Memperlancarhubungan perdagangan.
5. Kerajaan-kerajaan lslam di lndonesia, antara lain:

a. Kerajaan Samudra Pasai
b. Kerajaan Malaka

KerajaanAceh
Kerajaan Demak
Kerajaan Pajang
Kerajaan Mataram
Cirebon dan Banten
Kerajaan Gowa-Tallo
Kerajaan Ternate dan Tidore

l. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, h, c, atau d di depan jawaban yang
palingtepat!

1. lslam masuk ke lndonesia melaluicara-cara berikut, kecuali ....
a. peperangan
b. pekawinan
c. perdagangan
d. pendidikan

2. Orang yang berjasa dalam penyebaran lslam di lndonesia adalah kalangan ....

a.
b.
c.
d.

3.

4.

d..

b.

e.
f.

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

c.
d.

a.
b.

politikus
militer

saudagar
rakyat biasa

1.

2.

Rangkuman
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Standar Kompetensi:
fr4emahami Alquran surat Al lnsyirah.

Tujuan Pembelaiaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
I. Membaca potongan-potongan ayat dalam Q.S. Al lnsyirdh dengan benar.
2. Membaca keseluruhan ayat dalam Q.S. Al lnsyir-h dengan tarlil dan benar.
3. Mengartikan masing-masing kata dalam Q.S. AI lnsyir6h dengan benar.
4. Mengartikan masing-masing ayat dalam Q.S. Al lnsyirah dengan benar.
5. Mengadikan keseluruhan ayat dalam Q.S. AI lnsyirah dengan benar.
6. Menjelaskan makna yang terkandung dalam Q.S. Al lnsyirah.
7, Menjelaskan makna bekerja keras dan berserah diri kepada Allah seperli terkandung dalam Q.S. Al lnsyiral.r.
8, Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam bekerja keras dan selalu berserah diri kepada Allah sepedi terkandung

dalam Q.S. Al lnsyirah.
9. Mempraktikkan perilaku dalam bekerja keras dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam Q.S. Al lnsyirah

dalam kehidupan sehari-hari.
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Artinya:
"Bukankah Kamitelah melapangkan dadamu (Muhammad)? dan Kami pun telah menurunkan
bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan Kami tinggikan sebutan (nama)-mu
bagimu. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya besefta kesulitan
itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (darisesuatu urusan), tetaplah bekerja
keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(Q.S. Al lnsyiraf [94]: 1-8)

Si.rrat Al lnsvirah rz
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5. AIlah swt. melarang kita untuk berputus asa dan bersifat pesimis atau tidak yakin akan
kebenaran karena kesulitan yang dihadapinya.

6. Perintah untuk bekerja keras dalam setiap pekerjaan atau urusan dan anjuran untuk
mengerjakan urusan yang larn jika satu urusan telah selesai dikerjakan dengan rasa yang
optimis.
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'dF. . Menampilkan Perilaku Bekeria Keras

Perilaku bekerja keras termasuk perilaku terpuji dan sangat dianjurkan oleh lslam untuk
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja keras adalah berusaha semaksimal mungkin
tanpa kenal menyerah. Perilaku bekerja keras harus diiringi dengan sifat berserah diri kepada
Allah swt.. Apabila seseorang telah bekerja keras maka hasilnya serahkanlah kepadaAllah swt.,
karena kewajiban manusia hanya sebatas berusaha, hasilnya urusan AIIah svvt..

Kaitannya dengan suratAl lnsyirah dikatakan bahwa setiap ada kesulitan pastiada kemudahan.
Ayat ini diulang dua kalidan ada kalimat penguatnya, hal ini menunjukkan bahwa ayat ini sangat
benar dan pasti. Berarti dengan bekerja keras semua kesulitan akan terselesaikan dan kemudahan
pasti akan datang.

Diantara perilaku yang sesuaidengan suratAl lnsyirdh dalam kehidupan sehari-harisebagai
berikut:
1. Menuntut ilmu dengan giat, tekun, dan bersungguh-sungguh, tidak boleh berputus asa. Semua

dijalanidengan penuh kesabaran untuk bekaldi masa yang akan datang.
2. Selalu berusaha dengan keras diiringidengan penyerahan kepadaAllah swt. dengan berdoa,

mudah-mudahan semua kesulitan akan segera mendapat kemudahan.

Orang muslim sangat diperintahkan untuk bekerja keras, karena dengan bekerja keras semua
persoalan akan terselesaikan. Dalam suratAl lnsyirah disebutkan bahwaAllah swt. menurunkan
kesulitan diringi dengan kemudahan di dalamnya. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan
keluarnya, tinggal manusia yang mencari kemudahan tersebut dengan bekerja keras. lslam sangat
menganjurkan umatnya untuk selalu bekerja keras dan tidak putus asa, kemudian bersabar dalam
menjalankan kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

1. Surat Al lnsyirah diturunkan di kota Mekah atau disebut surat makiyah. Surat AI lnsyirah
terdiri dari delapan ayat.
Ada beberapa hukum bacaan yang terdapal pada suratAl lnsyirah, yaitu:
a. mad thabi'i
b. alif lam syamsiah
c. alif lam qamariah
d. ikhfa
e. qalqalah
t. izhar syafawi
g mad iwad
h. mad jaiz munfasil

2.
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Hukum bacaan yang apabila ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba
adalah ....
a. izhar
b. izhar safawi
c. ikhfa
d. ikhfa safawi
Berikut ini bacaan wawada'ni 'angka wizrak adalah ....

a::: e],3; uaZ'r5

e::: cl; t;;,-55

er:: #sL4S
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5. Berikut ini potongan ayat yang mengandung hukum bacaan qalqalah adalah ....
a-

a. q;iJl

bW)
It o -c. iJ-.J..a

d. eft
6. Menurut as Suyuti, suratAl lnsyirif turun ketika kaum kafir memperolok-olok ... kaum muslim.

a. kebodohan
b. kefakiran
c. keburukan
d. kebaikan

7. Dengan kesulitan dan kemiskinan kita diperintahkan untuk tetap ....
a. mengeluh
b. tidak sabar
c. meratrapinasib
d. bekerja keras

t. Di dalam surat Al lnsyirih Allah memberikan nikmat kepada ....
a. kaum muslimin
b. NabiMuhammadsaw.
c. seluruh manusia
d. makhluk jin dan setan

). Dengan bekerja keras akan menemukan ....
a. kebaikan
b. keburukan
c. kesukaran
d. kemudahan

d.
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Standar Kompetensi:
Iv4emahami ajarar-r al hadits tentang kebersihan.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1. Membaca setiap kata yang ada dalam al hadis tentang kebersihan dengan benar.2. Membaca keseluruhan al hadis tentang kebersihan dengan benar.3. Mengartikan setiap kata yang ada dalam al hadis tentang kebersihan dengan benar.4 l\/engartikan keseluruhan ar hadis tentang kebersihan dengan benar.5. lttlenjelaskan makna kebersihan seperti terkandung dalam il hadis"6 

^/enampilkan 
perilaku bersih seperli dalam al hadis dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga.

7 ' l/lenampilkan perilaku bersih seperti dalam al hadis dalam kehidupan sehari-hari oi linlkunlan sekola"h.
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ilf lUlembaca Hadis tentang Kebersihan

1. Hadis tentang Kebersihan Sebagian dari lman
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Tulisan Bacaan Tulisan Bacaan
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Allah sangat mencintai orang yang suci atau menyucikan diri dan Allah tidak menyukai orang
yang tidak suci. Bahkan Allah swt. tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga apabila ia
tidak menyucikan dirinya. lni adalah bukti bahwa agama lslam sangatlah memerhatikan kebersihan
dan memerintahkan.umatnya agar selalu dalam keadaan bersih dan suci.

Firman Allah swt.:

''... sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-arang yang
menyucikan dir."(Q.S. Al Baqarah l2l:222)

2. Menerapkan Hidup Bersih

Pola hidup bersih harus selalu diterapkan dalam hidup agar kesehatan tubuh selalu terjaga.
Pola hidup bersih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah, maupun
di lingkungan sekitar. Hal iniakan membuat hidup akan menjadi lebih baik dan sehat. Berikut ini
penerapan pola hidup bersih.

a. Lingkungan rurnah
1. Menyapu halaman dan mengepel lantai rumah.
2. Menguras bak mandi dan memasak air sebelum diminum.
3. Membersihkan saluran air dan tidak memakai pakaian yang kotor.

b. Lingkungan sekolah
1. Melaksanakan tugas piket dan membuang sampah pada tempatnya.
2. Tidak mengotorifasilitas sekolah dan tidak jajan sembarangan.
3. Mengadakan jumsih atau Jumat bersih.

c. Lingkunganmasyarakat
1. Membersihkan saluran sungai.
2. Melakukan pembersihan lingkungan.
3" Melakukan kerja baktiseminggu sekali untuk menjaga kebersihan lingkurngan.

Rangkuman

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Kebersihan sebagian dari iman.
Banyak ibadah harus dilakukan dalam keadaan bersih dan suci.
Allah menyukai orang yang menyucikan dirinya dalam hal-halyang kotor, baik kotoran jasmani
maupun kotoran rohani.
Kita harus selalu membersihkan lingkungan agar orang-orang yang tinggal di dalamnya dapat
hidup sehat.
Allah tidak akan memasukkan orang-orang yang tidak suci ke dalam surga-Nya.
Kebersihan dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

(YYY :6)i;Jly E;F:i:t ,U; *,ii:u 4.,ei ;!y U...

Hadis tentang Kebersihan 59









Firman Allah swt.:

(\ oi :ili;J \ j"J..,t: 4t gtr s 6t ryts i))4 .frL;i ist '*$i

Artinya:
"(Yaitu) arang-orang yang apabila ditimpa musibah, rnereka mengucapkan "lnnd tillahi wa inna
ilaihi raji'un." (Q.S. Al Baqarah [2]: 156)

Firman Allah swt.:

(rr : rrjt) 
=+rr fi 

{ts dd-siwr t; ur r;*;

"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan
di sisi-Nya-lah terdapat Ummul Kitab (Lauh Magf1a)." (a.S. Ar Ra,du [13]: 39)

Firman Allah swt.:

(r :.rletty 6w ;ii Eiit3
Artinya:
"Dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk." (o.s. AlA,li [87]: 3)

Firman Allah swt.:

(\\ :rsrJll .. l' told aj
Lo I q rrr.rJJ' .

-t
L; 'iii ) aiJl

"Sesungguhnya Allah tidak akan ntenqubah nasih suatu kaurn, sehinEga mereka itu mengubah
nasib mereka sendiri ." (O S. Ar Ha'dur [i 3]: 1:;
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Ciri-ciri Beriman kepada Qada dan Qadar

Beriman kepada qada dan qadar berarti mempercayai dan meyakini akan ketentuan dan
keputusan Allah swt. terhadap makhluk ciptaan-Nya. Banyak orang yang mengaku telah beriman
kepada Allah, tetapi setelah ia menerima qada dan qadar yang tidak sesuai ia menjadi tidak
percaya terhadap qada dan qadar Allah. Ada beberapa ciri orang-orang yang beriman kepada
qada dan qadar, di antaranva:
1. Segala yang iciieii; lr, '' ' ,.-,.tii.1pitr"i

dari Allah yang har,_,r . ..

Bersabar ketika mendapat ujian dariAllah swt..
Apabila dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah gemetarlah hatinya.

I- o-6..9 o&,tt, lr )
. :'.,ii3L

l9-
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'it

2.
3.

lman kepada Qada dan Qadar 63.
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Beriman kepada qada dan qadar adalah mempercayai dan meyakiniterhadap ketentuan-
ketentuan yang sudah ditetapkan oleh allah swt. terhadap seluruh manusia.
Qada adalah menetapkan. QadaAllah artinya ketetapan dariAllah yang sudah ada sebelum
manusia dilahirkan ke dunia.
Qadar adalah ukuran, menurut bahasa berarti memutuskan suatu perkara. Menurut istilah
qadar adalah ketentuan Allah swt. yang terjadi pada setiap manusia sesuai dengan batas
yang telah ditentukan sejak sebelum manusia ada di dunia ini.
Takdir dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Takdirmubram

Takdir mubram adalah ketentuan Allah sM. yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa
dihindari meskipun dengan usaha yang keras. Takdir ini seperti usia, kelahiran, dan
kematian.

b. Takdir mualak
Takdir mualak adalah ketentuan Allah swt. yang mungkin dapat diubah oleh manusia
melalui usaha jika Allah swt. mengizinkan. Tidak ada hal yang tidak dapat terjadi apabila
Allah swt. sudah mengizinkan walaupun itu takdir.

Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang
paling tepat!

Beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang .. ..
a. ketiga
b. keempat
c. kelima
d. keenam
Beriman kepada qada dan qadar berarti harus ....
a. mempercayainya
b. mejalankannya
c. memahaminya
d. mengamalkan
Arti dariqada adalah ....
a. menetapkan
b. mengukur
c. menentukan
d. memutuskan
seorang anak dilahirkan dalam keadaan cacat fisik" lni merupakan contoh dari ..."a. qada
b. qadar
c. qadadanqadar
d. salah semua

2.

3.

Rangkuman

1.

Latihan
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Standar Kompetensi:
Menghindari perilaku tercela.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1. Men.jelaskan pengertian takabur.
2. Menyebutkan dalil naqli terkait dengan takabur.
3. Menyebutkan contoh-contoh perilaku takabur terhadap Allah swt..
4. Menyebutkan contoh-contoh perilaku takabur terhadap sesama manusia.
5. Menghindari perilaku takabur di tengah-tengah keluarga.
6. Menghindari perilaku takabur di lingkungan sekolah.
7. Menghindari perilaku takabur di tengah-tengah masyarakat"
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Thkabur

Kata takabur berasal dari bahasa Arab yang artinya membanggakan diri atau merasa cliri
besar, sedangkan pengertian takabur menurut istilah adalah sikap mental dan perbuatan yang
merasa dirinya lebih besar, lebih tinggi, dan lebih baik daripada orang lain sehingga menganggap
orang lain lebih kecil dan lebih rendah daripada dirinya. Orang takabur disebut mutakabir.

Sifat takabur adalah sifat yang tercela dan sangat dilarang oleh Allah sM.. Orang yang memiliki
sifat takabur akan dijauhi orang lain, karena orang lain menganggapnya sebagai orang yang sela!u
merendahkan orang lain.

Firman Allah swt.:

,*ir&Li J3{-* j Ar 'bL4" rrj.jt e ,;,e \s *f\ "!i}, p;J yj

1\ A: 6ta:iJ1

Artinya:
"Dan ianganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah
kamu berialan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang sombong lagimembanggakan d/n"(Q.S. Luqman [31]: 1B)

Sifat takabur sangat dibenci oleh Allah swt. sehingga orang yang sombong atau takabur
dilarang untuk berjalan di atas muka bumi.
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Latihan

i..,' 'Berilah tanda sitang (x) pada salah satu hurul a, b, c, atau d di depan jawaban yang
. ' pating tepatl

1. Penggabungan dua budaya atau lebih disebut....

2. lslam disebarkan di lndonesia dengan cara-cara berikut, kecuati ....

a. akulturasi
b. kulturisasi

a. perdagangan
b, perkawinan

a. anrmrsme
b. dinamisme

4. 'Budaya lokal adalah ....
a. budayadariArab
b. budaya lslam

a. gedung
b. kesenian

a. selikuran
b. tabuik

a. selikuran
b. tabuik

a. masjid
b. keraton

c. akulturisme
d. kultur

c. kebudayaan
d. peperangan

c. prularisme
d. animisme dan dinamisme

c. budaya lndonesia
d. budayaorangBarat

c. upacara
d. adat istiadat

c. gambus
d. megengan

c. gambus
d. megengan

c. istana
d. candi

3. Sebelum lslam masuk, kebudayaan masyarakat lndonesia menganut....

5. Santriswaran merupakan budaya bernuansa islami yang berbentuk....

6. Upacara untuk memperingati meninggalnya Husaen bin Ali adalah ....
a. sekaten
b. grebeg mulud
c. pesta tabuik
d. grebekposo

7. Berikut ini kesenian yang bernuansa islami adalah ....

B. Upacara yang acara intinya menabuh bedug untuk menyambut bulan Ramadan adalah ....

9. Salah satu hasil budaya islami berupa bangunan adalah ....

10. Cara-cara untuk melestarikan budaya adalah ....
a. mengadakan rapat
b. mengadakanseminartentangbudaya
c. mengadakan pertunjukan kesenian
d. mempelajarikesenian

ll. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan pengertian budaya lokal!
2. Apakah yang dimaksud akulturasi?
3. Sebutkankesenian-kesenian lokalyang bernuansa lslam!
4. Apakahyangdimaksudbudaya?
5. Sebutkan cara-cara menjaga budaya!
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