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(A) dapat dipindahkan
(B) keterhubungan
(C) saling melengkapi
(D) kesempatan antara

1.
Usaha penjualan kurma dan perlengkapan haji Pak Mukmin semakin hari semakin berkembang,
semenjak pemerintah membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan antarwilayah. Karena
itu, Pak Mukmin mampu membuka cabang penjualan kurma dan perlengkapan haji di beberapa
daerah. Contoh kasus tersebut dalam perspektif interaksi antarruang dikenal sebagai ...

(A) transferabilitas
(B) komplementaritas
(C) koneksivitas
(D) Opportunitas

2.
Penduduk Desa Nurussalam dikenal sebagai penghasil peci dan alat sholat selalu bekerjasama
dengan desa penduduk Nurul Falah yang dikenal sebagai pengrajin pembungkus barang dari
kardus. Kerjasama itu pula berhasil mengajak penduduk desa Misykat yang dikenal pandai
mendesain produk. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan penghasilan penduduk ketiga desa
itu.  Dalam perspektif antarruang kasus tersebut dikenal sebagai ...

3.
Perhatikan ayat al-Qur’an sebagai berikut.
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(A) memberikan kesempatan orang lain untuk berkembang.
(B) memegang prinsip persaudaraan dengan umat manusia
(C) tidak merendahkan kemampuan dan usaha orang lain.
(D) tidak melakukan tindakan kesewengan pada orang lain

Dalam perspektif interaksi sosial, Prinsip dasar yang dapat dijalankan dalam kehidupan
masyarakat plural adalah ...

(A) Interaksi guru dengan murid mendorong terbentuknya bimbingan belajar
(B) Interaksi dokter dengan pasien mendorong terbentuknya layanan kesehatan
(C) Interaksi sopir dangan penumpang mendorong terbentuk layanan angkutan
(D) Interkasi ustdaz dengan takmir mendorong terbentuknya majelis ta’lim

4. Perhatikan ayat berikut !

(A) Tenaga kerja dan modal merupakan indikator penawaran faktor produksi
(B) Barang produksi merupakan komoditas utama dalam proses penawaran
(C) Rumah tangga konsumen mengajukan penawaran kepada rumah tangga produsen
(D) Rumah tangga konsumen mendistribusikan barang kepada rumah tangga konsumen

5.
Perhatikan gambar berikut !

Berdasarkan gambar tersebut, simpulan yang dapat disampaikan adalah ...
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(A) memenuhi kebutuhan yang halal dan baik untuk kehidupan manusia
(B) memenuhi kebutuhan hingga mampu maksimalkan fungsi kemanusiaan
(C) tidak memempeturutkan langkah syaitan, agar hidup lebih bermanfaat
(D) tidak menjadikan hidup menghamburkan uang untuk memenuhi kebutuhan

6.
Perhatikan ayat berikut :

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

(A) sesuai dengan yang diinginkannya
(B) mengikuti perkembangan mode
(C) bertindak rasional dan perhitungan
(D) sesuai dengan daftar kebutuhannya

7.
Perhatikan hadis berikut :

Berdasarkan ayat tersebut, tindakan tepat mas Subhan dalam membeli barang adalah ...

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

8.
Ibu Fatimah menyadari bahwa membantu sesama muslim adalah kewajiban. Ketika ia tahu bahwa
ibu Rosyidah tetangganya mengalami kesulitan ekonomi, maka ibu Fatimah mengajak bekerja
sama dalam menjual jibab produksinya. Ibu Rosyidah pun senang dan siap menjualkan kerudung
produksi Ibu Fatimah ke masyarakat dan jama’ah  pengajian.

Kasus tersebut menunjukkan fenomena...
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(A) menjadi tempat tinggal dan berlindung manusia dari bahaya
(B) berbentuk ceruk di batu karang dan sebagai tempat berlindung
(C) menjadi tempat tinggal dan mengumpulkan makanan hasil berburu
(D) berbentuk ceruk panjang di bawah gunung dan tempat berlindung

9. Salah satu temuan yang menandai masa mesolithikum atau manusia prasejarah di Indonesia
adalaah keberadaan gua-gua yang ...

(A) keberadaan tempat suci waprakeswara tempat pemujaan dewa Siwa
(B) keberaaan candi yang dibangun raja sebagai tempat pemujaan dewa
(C) sistem pemerintahan yang mendasarkan diri pada nilai ajaran Hindu
(D) adanya hubungan langsung antara raja dengan pendeta di negara India

10.
Perkembangan agama Hindu di Indonesia telah memberikan pengaruh yang kuat bagi bangsa
Indonesia saat itu. Pengaruh itu terlihat dari munculnya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia
yang memiliki ciri khas, yaitu ...

(A) para penyebar Islam mampu memadukan ajaran agama dengan budaya
(B) pendekatan tasawuf atau mistik mendominasi penyebaran Islam awal
(C) Dakwah kultural adalah kunci keberhasilan penyebaran agama Islam
(D) Islam dipandang sesuai dengan alam pikiran masyarakat nusantara

11.
Menyembuhkan  orang sakit dan mahir dalam hal magis merupakan salah satu daya tarik
penyebar agama Islam, yang menyebabkan Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat
nusantara saat itu. Kondisi ini menunjukkan bahwa ...

(A) Perintah Sunan Kudus kepada masyarakat untuk berkurban di Idul Adha
(B) Pembuatan atap kubah berbentuk limasan yang bercirikan budaya jawa
(C) penggunaan perangkat gamelan dalam aktifitas dakwah Sunan Drajat
(D) Perayaan sekaten dan gerebeg suro dalam memperingati Maulid Nabi

12.
Perhatikan hadits berikut

Dalam konteks sejarah Islam di Indonesia terutama di Jawa, hadits tersebut secara operasional
dapat dibuktikan melalui ...
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(A) fisik tubuh berkulit pucat dan mata sipit dan rambut lurus
(B) memiliki pola hidup yang sama mengandalkan pertanian
(C) tutur bahasa sederhana dan mendapat pengaruh dari luar
(D) sistem sosial menempatkan laki-laki dominan (patriarki)

13.
Berhimpunnya negara-negara di Asia Tenggara dalam organisasi  ASEAN  didasari  oleh alasan
persamaan budaya melayu  Austronesia, yang bercirikan ...

(A) membangun organisasi kepemudaan untuk meningkatkan jaringan
(B) menumbuhkan kreatifitas dalam menghasilkan produk unggulan
(C) mengajak anak muda ASEAN untuk mengembangkan ekonomi lokal
(D) menghasilkan produk inovatif yang siap bersaing di tingkat ASEAN

14.
Hadirnya AFTA (Asean Free Trade Area) yang dicetuskan oleh organisasi ASEAN memberikan
konsekuensi bagi bangsa Indonesia teruutama anak muda untuk bersikap ...

(A) dibentuknya tentara yang mendukung misi VOC di negara jajahan
(B) VOC tidak memberikan negara lain berdagang dengan masyarakat
(C) pemerintah Belanda memberikan restunya terhadap langkah VOC
(D) membangun benteng pertahanan di daerah yang dikuasai VOC

15.
Keberadaan VOC bagi pemerintah kolonialisme Belanda sangat penting, karena itu VOC
mendapatkan keistimewaan yang menjadikannya “sukses” menjalankan misi penguasaan di
negara jajahan (kolonialisme). Faktor penopang kesuksesan  VOC karena keistimewaanya adalah
...

(A) bergabungnya para santri pondok pada laskar-laskar perjuangan bangsa
(B) pemimpin Islam melakukan perjanjian gencatan senjata dengan Belanda
(C) kewajiban para santri untuk lebih mencintai produk buatan negeri sendiri

16.
Perhatikan ayat berikut :

Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, prinsip dasar dari ayat tersebut dapat
dilihat pada peristiwa ...
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(D) fatwa nasionalisme yang disampaikan Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari

(A) Jepang memaksa masyarakat menjadi pekerja romusha
(B) bangsa Indonesia merasa dipermainkan pemerintah Jepang
(C) eksploitasi sumber daya alam dan manusia tanpa ada batas
(D) Jepang melarang pemimpin Indonesia ikut mengelola negara

17.
Meski kolonialisme Jepang di Indonesia tidak selama jika dibandingkan dengan kolonialisme
Belanda, namun kondisi kehidupan sosial masyarakat Indonesia mengalami kemunduran luar
biasa, hal ini lebih disebabkan oleh ...

(A) mendorong kesadaran nasionalisme perempuan Indonesia
(B) memperjuangkan emansipasi dan posisi perempuan Indonesia
(C) mendukung perjuangan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan
(D) memperjuangkan kepentingan perempuan di seluruh Indonesia

18.
Sejarah kebangsaan Indonesia mencatat, bahwa kaum perempuan memiliki peran yang cukup
berarti dalam mendorong kesadaran dan semangat nasionalisme hingga melakukan kongres
perempuan yang melahirkan PPI (Perserikatan Perempuan Indonesia) dengan  maksud ...

(A) Grafik kontruktif dengan bentuk nisan
(B) Grafik ekspansif dengan bentuk limas
(C) Grafik stagnasi dengan bentuk kubus
(D) Grafik merata dengan bentuk granat

19.
Seorang ahli statistik diminta menganalisis kondisi penduduk di sebuah wilayah dengan data
sebagai berikut

1. angka beban ketergantungan relatif rendah

2. pertumbuhan penduduk tersebut relatif rendah

3. Ada keseimbangan penduduk usia muda dengan usia tua

4. Jumlah bayi yang lahir dengan penduduk yang meninggal hampir seimbang

Berdasarkan data tersebut, maka  grafik yang tepat untuk menggambarkannya adalah ...

20.
Perhatikan grafik berikut



(A) Menyediakan fasilitas keagamaan
(B) menyediakan fasilitas pendidikan
(C) menyediakan fasilitas kesehatan
(D) menyediakan balai latihan kerja

Berdasarkan data grafik tersebut, langkah yang tepat dilakukan pemerintah dalam pembangunan
adalah

(A) memperhatikan busananya ketika mengekpresikan identitasnya sebagai fans K-Pop
(B) menjadikan Al Qur’an sebagai role model utama dalam bertutur ketika bertranformasi menjadi

fans K-Pop
(C) menggunakan aturan dalam Al Qur’an untuk berinteraksi dengan sesama fans K-Pop
(D) memiliki pola komunikasi sebagai fans K-Pop dengan mendasarkan pada Al Qur’an

21. Fitri adalah seorang pelajar di MTs. Fitri dikenal sebagi salah satu fans berat K-Pop. Sebagai
seorang muslimah dalam mengekpresikan double identitasnya tersebut, maka Fitri wajib
mengikuti perintah dalam Q.S Al A’raf : 32 yang berbunyi

Hal ini berarti sebagai muslimah Fitri harus….

(A) interaksi antar warga terjadi karena adanya kegiatan seremonial di lingkungannya
(B) pusat aktivitas warga beralih ke tempat di pinggiran kota
(C) interaksi antar warga menjadi terbatas karena ketiadaan ruang publik yang murah
(D) aktivitas warga beralih ke ruang publik yang berbasiskan pada usaha korporasi

22. Kota Surabaya menjadi kota dengan jumlah taman terbanyak di Indonesia. Taman ini
dibangun seiring dengan pembangunan kota Surabaya sebagai kota metropolis yang berdampak
pada....
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(A) penggunaan mesin traktor
(B) pemakaian benih hibrida
(C) pemakaian aplikasi digital
(D) penggunaan tepung terigu

23. Secara implisit, kandungan Q.S Al Alaq memberi perintah kepada setiap muslim untuk belajar
sepanjang hayatnya. Bentuk out put pembelajaran informal ini dapat teridentifikasi pada
perubahan praktik keseharian muslim berikut ini, kecuali...

(A) tolong menolong dalam kebaikan
(B) memberi gaji yang adil untuk penyadap
(C) mengindari sistem ekonomi riba
(D) mengangkat derajat dan martabat penyadap

24. Pekerja penyadap Karet di suatu perkebunan swasta di Sumatera bersepakat untuk
membentuk Koperasi Simpan Pinjam berbasis Syariah. Pilihan ini berimbas pada aktivitas
koperasi yang mendasarkan pada nilai gotong royong dalam Al-Maidah: 2, “Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Nilai yang tidak dapat diterapkan dengan melihat bentuk
koperasi ini adalah...

(A) memandu wisatawan memahami obyek wisata alam dan sejarah
(B) melarang wisatawan non-muslim untuk datang ke NTB
(C) melarang masuknya barang produk dari negara non-muslim ke NTB
(D) memfasilitasi kesenangan dan sekaligus menumbuhkan religiusitas wisatawan

25. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang giat mengembangkan potensi
kekayaan alamnya menjadi daerah tujuan pariwisata berbasis Syariah yang berbeda dengan
konsep pariwisata konvensional. Dengan pilihan konsep wisata ini, pemerintah provinsi akan....

(A) Haji dan Umroh
(B) Sholat harus dilakukan
(C) Zakat dan Sedekah
(D) Pelarangan bunga bank

26. Aktivitas ekonomi masyarakat berupa produksi, konsumsi, dan distribusi dapat berjalan karena
terjadi suatu pertukaran (exchange) dalam masyarakat. Selain dorongan motif ekonomi, bentuk
pertukaran (exchange) ini dapat didasari karena manfaat langsung dari implementasi ajaran Islam
seperti dalam Al-Baqarah: 110

Perintah yang dimaksud dalam surat ini dan berdampak langsung dengan ekonomi masyarakat
adalah…
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(A) memberikan diskon harga untuk setiap transaksi
(B) mengenakan bunga untuk setiap peminjaman
(C) membuka ruang persaingan usaha yang lebar
(D) memberikan fasilitas proteksi untuk usaha rintisan

27. Dominasi ekonomi oleh warga Eropa dan Asia Timur mendorong terbentuknya organisasi
Serikat Dagang Islam (SDI) dikalangan muslim pada zaman kolonial Belanda. Berkaca pada latar
pendirian ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh SDI adalah untuk menggerakkan aktivitas usaha
anggotanya dan tidak bertentangan dengan Q.S Al Baqarah ayat 275

adalah...

(A) kebijakan satu harga BBM oleh Pertamina
(B) Pelni menyelenggarakan pelayaran pulau terpencil
(C) pembelian beras petani oleh Bulog
(D) Garuda membuka rute penerbangan perintis

28. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu produsen negara yang memiliki dua
fungsi, yaitu sebagai unit usaha bisnis dan melaksanakan pemerataan pembangunan. Contoh
berikut yang tidak menggambarkan fungsi yang kedua adalah...

(A) akulturasi budaya dengan Islam
(B) asimilasi budaya dengan Islam
(C) inovasi budaya dengan Islam
(D) enkulturasi budaya dengan Islam

29. Bentuk masjid Demak, batu nisan, dan karya seni Wayang Kulit menunjukkan kesinambungan
kebudayaan dari masa Hindu ke Islam. Keterhubungan ini menujukkan adanya ...

30. Perhatikan teks berikut ini.

Cahari olehmu akan sahabat, yang boleh dijadikan obat

Cahari olehmu akan guru, yang boleh tahukan tiap tamu

Cahari olehmu akan istri, yang boleh menyerahkan diri

Cahari olehmu akan kawan, pilih segala orang setiawan

Cahari olehmu akan abdi, yang ada baik sedikit budi

Tulisan sastra peninggalan sejarah Kerajaan Islam ini adalah ...
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(A) Syair-syair karya Hamzah Fansuri
(B) Kitab Hikayat Raja-raja Pasai
(C) Syair-syair karya Abdul Muluk
(D) Gurindam Dua Belas Raja Haji Ali

(A) ketiadaan program belajar di luar sekolah
(B) menyempit dan beralihnya lahan publik
(C) maraknya permainan online
(D) kurangnya pengawasan orang tua

31. Gerakan literasi di kota-kota besar menjadi medium bermain dan belajar anak secara informal.
Dua aktivitas yang dilakukan ini tidak lepas dari fenomena keruangan di perkotaan, yaitu....

(A) pemerintah Indonesia berusaha mendapatkan devisa dari pajak impor
(B) pemerintah India berusaha menekan laju impor dari Indonesia
(C) pemerintah Indonesia lebih memilih gula mentah dari negara lain
(D) kedua pemerintah berusaha melindungi kepentingan ekonominya

32. Pemerintah Indonesia mengajukan nota keberatan atas penambahan bea masuk atas produk
CPO (Crude Palm Oil) Kelapa Sawit kepada pemerintah India. Protes ini ditanggapi dengan
permintaan dari pemerintah India untuk menurunkan bea masuk gula mentah India yang diekspor
ke Indonesia. Realitas ini menunjukkan bahwa....

(A) perkebunan Tembakau di Deli Serdang
(B) perkebunan Kopi di Toraja
(C) perkebunan Tebu di Sidoarjo
(D) perkebunan Teh di Sukabumi

33. Politik Etis dibidang irigasi djalankan Pemerintah Kolonial Belanda untuk mendukung
kebijakan liberalisasi ekonomi yang dijalankan di awal abad 20. Salah satu dampak dari kebijakan
ini adalah munculnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah Hindia Belanda, seperti...

(A) mendidik masyarakat muslim dalam iklim nasionalisme
(B) mengetahui jalannya pergerakan di daerah non muslim
(C) menyerukan agar seluruh muslim dapat bersatu
(D) mengakarkan rasa toleransi diantara penduduk

34. Ruang Pendidikan Islam baik di sekolah, pesantren, masjid maupun mushola telah
mengedukasi muslim Indonesia sejak zaman kemerdekaan untuk mencintai bangsanya yang
diyakini ada dalam Al Qur’an seperti doa Nabi Ibrahim dalam Q. S Al Baqarah; 126 “Ya Tuhanku,
jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada
penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian.

Bagi tokoh pergerakan muslim, hubungan antara kecintaan terhadap negeri yang ditanamkan
melalui beragam bentuk Pendidikan Islam ini didasari atas pertimbangan bahwa usaha tersebut
dapat...



(A) QS Al Jumuah :10 tentang mencari karunia
(B) QS Al Baqarah : 278 tentang hukum riba
(C) QS Al Baqarah : 282 tentang transaksi keuangan
(D) QS Al Isra : 35 tentang timbangan yang adil

35. Liberalisasi telah mendorong penguatan pelaku ekonomi pada kelompok bisnis tertentu.
Imbas langsung dari penguatan ini adalah melemahnya ekonomi masyarakat kecil. Kondisi ini
sangat bertentangan dengan prinsip aktivitas ekonomis dalam Islam, yaitu...

(A) faktor ekonomi dan ekologi
(B) faktor ekologi dan geopolitik
(C) faktor sosial dan ekologi
(D) faktor politik dan ekonomi

36. Pemerintah Indonesia melarang ekpor pasir laut ke negara Singapura yang dipergunakan
untuk proyek reklamasi laut negara itu. Faktor yang mempengaruhi kebijakan ini adalah...

(A) negara ekportir terbesar di kawasan ASEAN
(B) negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi
(C) negara yang tergantung dengan ekonomi negara lain
(D) negara dengan income individu tertinggi di ASEAN

37. Setiap hari raya Idul Adha, masyarakat desa Sukamaju menerima pemberian hewan kurban
dari masyarakat muslim Singapura. Selain faktor tuntunan agama Islam, fenomena individu
muslim Singapura ini terkait juga dengan kondisi ....

(A) menghindari sistem perbudakan
(B) memuliakan profesi sebagai pekerja
(C) pengupahan sesuai dengan perusahaan lain
(D) penghargaan terhadap pekerja.

38. Pada prinsipnya motif ekonomi berjalan pada setiap kegiatan industri atau perusahaan. Mulai
dari pembelian bahan baku, biaya produksi dan distribusi, dan pengupahan dilakukan dengan
motif ekonomi. Khusus dalam hal pekerja dan sistem pengupahan, Islam mengajarkan hal-hal
berikut, kecuali...

39. Prinsip umum globalisasi dapat dilacak pada Q.S Al Hujarat : 13
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(A) Hubungan dagang kepada satu negara tanpa melihat konteks sosial
(B) konteks sosial Arab Saudi mempengaruh hubungan dagang dengan China
(C) meningkatnya volume barang impor dan ekspor antara China dan Arab Saudi
(D) laju pergerakan informasi dan budaya lintas batas antara China dan Arab Saudi

Bentuk nyata ayat ini dapat dibaca pada laporan The Arab Investment & Exporr Credit Guarantee
Corporation (Dhaman) yang menyebutkan bahwa neraca perdagangan negara Arab Saudi
mengalami surplus dengan negara China. Dengan melihat identitas dua bangsa ini dan
kandungan ayat Surat Al Hujarat diatas, maka globalisasi ekonomi Arab Saudi sebagai negara
Islam ditandai dengan...

(A) QS Al Baqarah : 30 tentang pengelolaan lingkungan berkelanjutan
(B) QS Al Araf : 56-58 tentang larangan berbuat kerusakan
(C) QS Al Baqarah : 11-12 tentang kerusakan akibat kekufurans
(D) Q.S Ar Rum : 41 tentang tanda-tanda kerusakan di bumi

40. Selama 5 tahun, pak Amin berkampanye tentang arti penting ekosistem hutan Bakau bagi
masyarakat yang menggunakan bekas areal hutan Bakau sebagai lahan tambak. Meskipun
demikian luas areal tambah semakin luas dan abrasi laut semakin parah. Tindakan warga ini
bersesuaian dengan isi dari....
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