
SELEKSI KOMPETISI SAINS MADRASAH 2019
Tingkat : Nasional

Mata Uji : MTS-IPS-1

        

(A) Islam di zaman walisongo dikalahkan oleh budaya lokal
(B) Identitas Islam menjadi pemandu dalam perilaku fans muslimah Cosplay
(C) Tembang Macapat mendekatkan Islam dengan masyarakat Jawa
(D) Fans muslimah Cosplay tidak terjebak dengan budaya Jepang

1. Perhatikan gambar fans muslimah Cosplay yang menggambarkan bentuk interaksi muslim
dengan nilai masyarakat non muslim berikut ini.

Jika dibandingkan dengan perjumpaan masyarakat Indonesia dengan Islam yang dibawa oleh
Walisongo melalui kontak budaya dalam bentuk gubahan tembang Macapat, maka pernyataan
yang tidak tepat adalah...

(A)

2. Sebagai keluarga Muslim kelas menengah, Pak Akhmad mempraktikkan gaya hidup yang
mengarah pada pencitraan status sosialnya. Hampir setiap hari, Pak Akhmad dan keluarganya
makan di restoran serta tidak lupa berbelanja barang di gerai toko ternama. Mereka melakukan ini
dengan tujuan supaya dilihat sebagai keluarga kaya oleh para tetangga. Ayat yang paling tepat
untuk menggambarkan gaya hidup Pak Akhmad adalah...
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(B)

(C)

(D)

(A) demonstrasi yang dilakukan secara kontinue oleh mahasiswa dan masyarakat
(B) pemberitaan media nasional terkait dengan aksi-aksi di daerah
(C) adanya aliran pengetahuan dari media elektronik luar negeri
(D) aktivis melakukan diseminasi ke masyarakat secara langsung

3. Pada tahun 1998, pemerintahan Orde Baru tumbang karena permasalahan Korupsi Kolusi
Nepotisme (KKN) ditubuh birokrasi. Dengan melihat kebijakan pemerintahan yang menutup
semua kran informasi, namun disisi lain berkembang teknologi informasi internet, maka informasi
atau pengetahuan yang berkembang diantara aktivis masyarakat dan mahasiswa yang
menentang pemerintahan Orde Baru sangat dipengaruhi oleh...

(A) hutang dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya
(B) melebihkan bayaran dari pinjaman karena kemauan peminjam
(C) memberi penangguhan jika pihak yang berhutang kesukaran
(D) pembayaran hutang dilakukan dengan barang yang tidak sama namun senilai

4. Utang piutang diantara masyarakat telah terbukti menjadi jaring pengaman sosial yang cepat
dan mudah dibandingkan dengan bank dan lembaga simpan pinjam lainnya. Dalam hal penagihan
Allah SWT telah memberi rambu-rambu dalam QS Al Baqarah 280

Dengan menukil pada riwayat ini beberapa prinsip penagihan maka pemberi hutang harus...
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(A) kewajiban untuk mengeluarkan Zakat perdagangan
(B) kewajiban untuk mengeluarkan Zakat profesi
(C) kewajiban untuk mengelurkan Zakat hasil bumi
(D) kewajiban untuk mengeluarkan Zakat Fitrah

5. Sejak lahan persawahan di desanya berubah menjadi daerah Industri, Pak Suaib terpaksa
beralih pekerjaan. Semula yang bekerja sebagai petani dan peternak menjadi pegawai di salah
satu pabrik. Dengan perubahan kerja ini, maka kewajiban Zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak
Suaib adalah...

(A) memastikan didalamnya tidak terkandung unsur barang sesuai dengan QS Al Baqarah 173
(B) mengimplementasikan perintah untuk makan sesuai dengan QS Al Baqarah 173
(C) memakan unsur unsur pangan yang ada dalam perintah QS Al Baqarah 173
(D) menjaga dengan ketat makanan sesuai dengan kandungan QS Al Baqarah 173

6. Keberadaan barang dari negara non-muslim di pasar-pasar dan toko merupakan sebuah
keniscayaan dari implementasi perdagangan bebas antar negara yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia. Sikap yang harus dipraktikkan muslim ketika mengkonsumsi barang dari negara non
muslim harus mendasarkan pada isi QS Al Baqarah 173

Merujuk pada makna dalam surat ini, maka langkah yang tidak sesuai adalah....

(A) pembelian dilakukan berdasarkan kebutuhan
(B) transaksi dilakukan dengan kesukarelaan
(C) dapat mengantur dan menghitung uang
(D) tidak dilakukan dengan niat penipuan

7. Perhatikan Surat An Nisa ayat 29 yang menjelaskan tentang aktivitas jual beli berikut ini

maka aktivitas jual beli harus mendasarkan pada prinsip...
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(A) meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB)
(B) mempengaruhi kebijakan produksi nasional
(C) mempengaruhi sistem pengupahan nasional
(D) meningkatkan inovasi barang produksi

8. Dalam sistem ekonomi, rumah tangga tidak saja berperan sebagai konsumen, namun dapat
berposisi sebagai produsen layaknya perusahaan perseroan. Pernyataan yang tidak tepat terkait
dengan dampak rumah tangga sebagai produsen pada ekonomi nasional adalah...

(A) unsur Hindu Budha tetap dapat teridentifikasi dalam wadah Islam
(B) lenyapnya semua unsur pengetahuan dan tergantikan dengan Islam
(C) unsur Hindu-Budha berjalan sejajar dengan Islam
(D) budaya material dan pengetahuan Hindu-Budha sama dengan Islam

9. Budaya material dan pengetahuan yang berkembang pada masa Hindu-Budha yang kemudian
bertransformasi di masa Islam menunjukkan karakter inklusif masyarakat Indonesia. Salah satu
bentuk transformasi ini dapat dilihat pada beberapa kubah masjid dan cerita pewayangan. Dari
fenomena ini dapat disimpulkan bahwa...

(A) profesi berkembang seiring dengan pemenuhan hak politik masyarakat
(B) iklim dan cuaca berpengaruh terhadap profesi masyarakat
(C) profesi masyarakat tidak tergantung sumber daya alam
(D) setelah berubah profesi dibidang jasa tidak dominan di masyarakat

10. Perhatikan gambar berikut ini

Perubahan keruangan yang ditunjukkan oleh gambar ini akan berimbas pada profesi masyarakat,
yaitu...

11. CPO (Crude Palm Oil) menjadi produk yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi
Malaysisa dan Indonesia. Rencana Uni Eropa (UE) untuk melarang peredaran CPO di negara-
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(A) Memberlakukan pajak masuk tinggi untuk CPO dari UE
(B) Melakukan politik dumping terhadap produk CPO
(C) Melobi dan membawa masalah CPO ke peradilan WTO
(D) Melarang semua produk UE masuk ke Malaysia dan Indonesia

negara Eropa akan berdampak signifikan terhadap ekonomi kedua negara ASEAN ini. Apa
langkah tepat yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia?

(A) pemerintah kolonial Belanda memberikan hak bagi pihak asing untuk menyewa tanah
(B) pemerintah kolonial Belanda menyiapkan sumber daya manusia lewat politik etis bidang

pendidikan
(C) masyarakat tidak diberi kewenangan untuk memiliki tanahnyal
(D) tanah yang tidak statusnya dianggap sebagai milik dari pemerintah kolonia

12. Undang Undang Agraria (Agrarische Wet 1870) menjadi pintu masuk perubahan pengelolaan
wilayah jajahan oleh pemerintah Kolonial Belanda, dari sistem tanam paksa ke liberal. Dengan
hadirnya undang-undang ini, perusahaan swasta memiliki celah untuk berusaha di wilayah Hindia
Belanda karena ...

(A) mengusung konsep kelembagaan dengan tidak mendasarkan pada identitas lokal
(B) sistem organisasi menggandalkan pada konservatisme status sosial masyarakat
(C) dipimpin dengan kaum pelajar dengan visi dan misi yang kebangsaan
(D) menyingkrkan perasaan chauvinisme dan primordialisme diantara anggota

13. Kehadiran golongan cerdik sebagai dampak dari politik Etis pemerintah kolonial Belanda
berpengaruh terhadap arah pembentukan organisasi di awal kemerdekaan. Keberadaan golongan
ini mampu mengubah arah baru pergerakan yang dibangun. Pernyataan yang tidak tepat terkait
dengan pengaruh elit cerdik ini adalah..

(A)

(B)

14. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN berimbas pada hadirnya barang dari negara ASEAN
di Indonesia dengan harga yang kompetitif. Dalam hal ini para pengusaha Indonesia harus
bersiap bersaing secara sehat. Jika pengusaha tersebut adalah seorang muslim, maka sikap yang
harus dilakukan adalah...



(C)

(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

15. Perhatikan Surat Al Mulk Ayat 15 berikut ini

Surat ini dapat menjadi landasan bagi seorang muslim yang bekerja di luar negeri. Kata atau frasa
yang menyiratkan hal tersebut adalah...

16. Kerusakan alam karena ulah manusia dapat dibaca pada beberapa ayat dalam Al Qur’an.
Salah satunya adalah surat Al A’raf 57.
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(A) kabut asap yang hilang karena turunnya air hujan
(B) kabut asap yang hilang karena upaya pemadaman
(C) bencana banjir akibat kritisnya lahan DAS
(D) longsor karena penebangan pohon di lereng gunung

Ciri-ciri bencana alam yang sesuai untuk menggambarkan isi kandungan dari surat Al A’raf
adalah....

(A) Singapura mengimpor bahan mentah dari negara-negara  ASEAN
(B) Singapura memiliki fasilitas kilang pengolah minyak mentah
(C) Singapura mengekspor SDM berkualitas tinggi ke negara ASEAN
(D) Singapura menjadi negara hub yang mengkoneksikan negara ASEAN dengan dunia

17. Negara Singapura menjadi negara dengan PDB tertinggi di ASEAN meskipun mereka tidak
memiliki sumber daya alam untuk bahan industri. Pencapaian negara Singapura ini pasti tidak
dikarenakan....

(A) tidak melakukan aniaya terhadap pekerja
(B) memberikan bantuan kepada pekerja
(C) memberikan upah secara berkelanjutan
(D) mengukur kebutuhan pokok para pekerja

18. Sejak lama wilayah pedesaan menyediakan tenaga kerja murah untuk masyarakat kota.
Pemberian upah yang murah ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip pengupahan dalam  QS
Thaha 118-119.

Jika menelaah kandungan dalam surat ini, maka hal yang harus diperhatikan dalam pemberian
upah adalah...

19. Kehadiran telepon pintar di pedesaan berdampak pada akses informasi yang mudah, murah,
dan cepat. Kemampuan telepon pintar ini mampu merubah wilayah pedesaan menjadi sebuah
global village. Pada kondisi ini, informasi dapat hadir secara real time meskipun penerima
informasi berada pada satu tempat yang jauh dari desa. Untuk meminimalkan efek negatif
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(A) melakukan distilasi informasi secara ketat
(B) men-share informasi hanya kepada teman dekat
(C) membaca semua bentuk informasi
(D) mengabaikan semua isi informasi

informasi yang diterima oleh warga sudah seharusnya mereka mentaati firman Allah SWT dalam
QS Al Hujarat ayat 6.

Apa langkah yang harus dilakukan warga desa untuk mempraoses informasi, jika mengacu pada
Surat Al Hujarat?

(A) banjir bandang yang melanda wilayah Kalimantan dan Sumatra
(B) anggota suku didalam hutan mulai berprofesi sebagai pekerja perkebunan
(C) lahan gambut di Kalimantan digunakan untuk lahan pertanian
(D) mulai langkanya keberadaan hewan endemik dalam hutan

20. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan dapat merusak fungsi ekosistem. Unsur unsur
(abiotik, biotik, dan culture) yang menyusun ekosistem terancam ketahanannya dengan adanya
alih lahan ini. Wujud keterancaman unsur-unsur penyusun ekosistem ini dapat dibaca dari
fenomena berikut ini, kecuali...

(A) Komplemetaritas
(B) Transferabilitas
(C) Koneksivitas
(D) Opportunitas

21.
Sebagai ibukota propinsi, Surabaya menyadari bahwa keberadaan kota/kabupaten Sidoarjo dan 
Gresik dapat dijadikan penyangga bagi pengembangan bisnis dan jasa di kota Surabaya, terlebih
dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perspektif interaksi antar ruang,
kasus kota Surabaya tersebut dikenal sebagai ...

(A) kerjasama kota Surabaya dengan wilayah Nusa Tenggara dalam pemenuhan kebutuhan daging
sapi

(B) kerjasama kota Jakarta dengan kota Bandung dalam hal pemenuhan kebutuhan garmen dan
makanan

(C) kerjasama kota Makasar dengan kabupaten Gresik dalam hal pemenuhan kebutuhan busana
muslim

22.
Implementasi konsep complementary pada interaksi antarruang secara sederhana dapat dilihat
dari kegiatan masyarakat sebagai berikut :
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(D) kerjasama kota Gorontalo dengan kabupaten sampang dalam hal pemenuhan kebutuhan bibit
jagung.

(A) Melakukan perjanjian transaksi yang jelas kepada siapapun
(B) Memberikan jaminan keamanan kepada orang non muslim
(C) Mengembangkan saling percaya dengan orang non muslim
(D) Tidak mengembangkan kebencian kepada orang non muslim

23.
Perhatikan hadits dibawah ini.

 
“ Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan
pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan (Shahih Muslim)
Berdasarkan hadits tersebut, prinsip dasar yang dapat dijalankan dalam interaksi sosial di
masyarakat adalah ..,

(A)

(B)

(C)

(D)

24.
Sebagai salah satu pengurus organisasi Islam, bapak Muhtadi sadar bahwa tidak mudah
mengelola dan mengembangkan organisasi Islam menjadi organisasi yang kuat dan profesional
hingga mampu memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Diperlukan wawasan,
keterampilan bahkan kedewasaan berorganisasi untuk mewujudkan semua itu. Berdasarkan
kasus tersebut, nilai-nilai Islam dalam al-Qur’an yang dapat dijadikan pedoman bapak Muhtasi
adalah ...
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(A) Syirkah al-Nubuwwah
(B) Syirkah al-Muwafadlah
(C) Syirkah al-Maali
(D) Syirkah al-Amali

25.
Perhatikan hadist  berikut

Berdasarkan hadist tersebut, bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang baik adalah ...

(A) Prinsip ketercukupan bahan konsumsi
(B) Prinsip kehalalan komoditas ekonomi
(C) Prinsip kemurahan hati dalam konsumsi
(D) Prinsip kebermanfaatan dalam konsumsi

26.
Perhatikan ayat berikut :

“Dihalalkan bagimu binatang buruan dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang
lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu
(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah
yang kepada-Nya lah kamu dikumpulkan (QS. al-Maidah : 96)

 

Berdasarkan ayat tersebut, prinsip konsumsi yang tepat adalah ...

27.
Kemampuan petani kentang di daerah Tengger dalam mengadaptasi keadaan curah hujan yang
tinggi merupakan langkah yang tepat. Bentuk adaptasi tersebut dilakukan dengan cara membuat
pematang lahan sawah berbentuk tegak lurus dengan garis kontur. Dalam konteks Islam, langkah
petani tengger tersebut merupakan aplikasi dari hadits ...
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(A)

(B)

(C)

(D)

(A) langsung
(B) semi langsung
(C) tidak langsung
(D) perantara lain

28.
Sebagai pengusaha garmen di Jakarta, bapak Umar Faruq sadar bahwa koleganya di Samarinda
dan  Makasar cukup banyak. Namun tidak semua kolega tersebut mampu secara ekonomi, Bapak
Umar Faruq berinsiatif mengajak kolega tersebut menjadi partner untuk mengembangkan jaringan
usaha garmennya di wilayah mereka,  Kasus tersebut menunjukkan fenomena  distribusi yang
dilakukan ...

(A) membuat alat dari batu kali kasar yang digunakan untuk berburu
(B) membuat alat-alat dari logam yang digunakan untuk berburu
(C) membuat model cetakan barang dari tanah liat yang dibakar
(D) membuat model cetakan dari lilin yang ditutup tanah liat

29.
Kemampuan masyarakat pada masa perundagian lebih maju jika dibandingkan dengan
masyarakat pada masa neolithikum. Hal itu dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam hal
...

(A) Kaum Brahmana memiliki kemampuan menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia
(B) Kaum Brahamana di India menguasai literasi agama yang menggunakan huruf pallawa
(C) Kaum Brahama menjadi pembimbing agama utama bagi raja-raja Hindu di Indonesia

30.
Salah bukti perkembangan agama Hindu dan Budha di Indonesia adalah ditemukannya prasasti-
prasasti berhuruf pallawa dan sanskerta. Melalui prasasti tersebut, para ahli dapat
mengasumsikan bahwa perkembangan agama Hindu dan Budha di Indonesia dilakukan oleh
kaum Brahmana, dengan dasar ...



(D) Kaum Brahmana memiliki kemampuan menuliskan prasasti dalam bahasa Sanskerta

(A) mampu menyeleraskan aktifitas dakwah dengan pikiran masyarakat
(B) menggunakan pendekatan budaya lokal dan mistik dalam dakwah
(C) menggunakan pendekatan kultural dan struktural dalam dakwah
(D) mampu menyelaraskan aktifitas dakwah dengan budaya lokal

31.
Perhatikan gambar berikut !

Keberadaan masjid Sunan Kudus yang ada di propinsi Jawa Tengah, secara historis menunjukkan
bahwa penyebar agama Islam di Jawa ...

(A) Pembacaan barzanji (Diba’) setiap kali merayakan maulid Nabi
(B) Penyembelihan kerbau untuk kurban bagi masyarakat Kudus
(C) Penggunaan sarung dan peci identitas umat Islam Indonesia
(D) Penggunaan wayang sebagai media dakwah Sunan Kalijaga

32.
Perhatikan ayat berikut!!

Dalam konteks sejarah Islam di Indonesia, ayat tersebut secara operasional dapat dibuktikan
melalui ...

33.
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(A) Mendukung resolusi damai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(B) mengambil bagian dalam kegiatan Asean Free Trade Area  (AFTA) ASEAN
(C) turut berperan aktif dalam organisasi masyarakat Asia Tenggara (ASEAN)
(D) menyelenggarakan konferensi internasional global warming di Indonesia

Perhatikan ayat QS. Al-Hujurat : 3.

 Dalam konteks kehidupan politik bernegara, operasionalisasi ayat tersebut telah dilaksanakan
oleh Indonesia  dalam bentuk ...

(A) mampu menciptakan daya saing antarnegara ASEAN di tingkat global
(B) membangun sistem ekonomi bersama yang mendukung kemandirian
(C) dibuat untuk membangun ekonomi yang merata dan berkeadilan
(D) dibuat untuk mempersatukan gerak ekonomi masyarakat ASEAN

34.
Hadirnya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) bukan  penghalang bagi bangsa-bangsa  Asia
Tenggara untuk bangkit dan bersaing  dengan masyarakat di dunia lainnya. Hal ini sesuai dengan
pilar MEA yang menyatakan bahwa  ...

(A) pengawasan dan penghalangan perdagangan melalui perahu
(B) pengawasan kepada rakyat yang tidak mau membayar pajak
(C) pembelakuan wajib jual hasil bumi kepada pedagang VOC
(D) pemberlakuan wajib setor hasil panen masyarakat ke VOC

35.
VOC mendapatkan hak istimewa dari pemerlntah kolonial Belanda. Keistimewaan hak itu
menjadikan VOC memberlakukan beberapa aturan, salah satunya Verlichte Leverantie, yang
berorientasi pada ...

36.
Perhatikan ayat berikut :
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(A) pemimpin Islam melakukan perjanjian gencatan senjata dengan Belanda
(B) kewajiban para santri untuk lebih mencintai produk buatan negeri sendiri
(C) kumandang takbir yang dilakukan oleh Bung Tomo dalam pertempuran
(D) resolusi Jihad yang dikumandangkan Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari

Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, operasionalisasi dari hadits tersebut dapat
dibuktikan melalui peristiwa ...

(A) kewajiban bangsa Indonesia menyuplai tenaga untuk kepentingan perang Jepang
(B) transmigrasi penduduk jawa ke  pulau lain untuk kepentingan program Romusha
(C) menerapkan sistem ekonomi perang dan autokritik pada pemerintahan Jepang
(D) optimalisasi sumber daya bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Jepang

37.
Praktek eksploitasi ekonomi  dan sosial di masa kolonialisme Jepang memberikan dampak yang
luar biasa bagi bangsa Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari ...

(A) Strategi bertahan kalangan terpelajar untuk menghindari penangkapan
(B) Strategi persuasif agar pemerintah Belanda untuk tidak bertindak keras
(C) Sikap pemerintah Belanda yang mulai melunak dan ingin bekerjasama
(D) Sikap pemerintah Belanda yang reaktif terhadap gerakan nasionalis

38.
Sejarah gerakan nasionalisme di Indonesia tidak selamanya  dilakukan  dengan semangat
melawan atau radikal, tapi juga dilakukan dengan cara moderat dan penuh pertimbangan matang.
Kondisi itu lebih didasari oleh ...

39.
Perhatikan ayat berikut :

 (QS. al-Rad : 11)
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(A) Siapkan insentif – fasilitas promosi -roadmap industri – pelibatan swasta
(B) Siapkan insentif – roadmap industri – fasilitasi promosi - pelibatan swasta
(C) Siapkan insentif – pelibatan swasta – fasilitas promosi – roadmap industri
(D) Siapkan insentif – roadmap industri – pelibatan swasta – fasilitasi promosi

Dalam perspektif ketergantungan antarruang,  operasionalisasi ayat tersebut dapat dilihat  dari
langkah...

(A)

(B)

(C)

(D)

40.
Perhatikan grafik berikut!!!

Berdasarkan grafik tersebut, langkah taktis pemerintah Indonesia didasari oleh nilai-nilai
keislaman yang  tersebut dalam al-Qur;an ...
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