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(A) internalisai
(B) identifikasi
(C) intensifikasi
(D) implementasi

1. Sebagai muslimah, Aisyah selalu ingin tampil syar’i namun trendy. Kegemarannya pada tokoh
kartun menjadikannya gemar beraktifitas dan bergabung dengan komunitas Hijab Cosplay. Prilaku
Aisyah terkategori...

(A) Koersif
(B) Sportif
(C) Mediasi
(D) Negosiasi

2. Kerjasama antarpengurus remaja masjid diperlukan untuk menyukseskan program bakti sosial.
Ketika rapat terjadi perbedaan pendapat, hingga menimbulkan 2 kelompok. Sebagai pembina
remaja masjid, Imron mempertemukan mereka, dan bicara dari hati ke hati. Langkah Imron
merupakan implementasi dari tindakan asosiatif..

(A) Negara mendorong kebebasan kelompok masyarakat untuk mengelola zakat dan shadaqah.
(B) Negara memfasilitasi kegiatan kelompok masyarakat untuk mengelola zakat dan shadaqah.
(C) Negara memberikan jaminan penuh kelompok masyarakat untuk mengelola zakat dan

shadaqah.
(D) Negara memberikan keleluasaan  bagi kelompok masyarakat untuk mengelola zakat dan

shadaqah.

3. Meski negara telah membentuk Badan Amil Zakat dan Shadaqah di berbagai daerah, namun
sebagian besar kelompok masyarakat muslim mengorganisasi pengumpulan zakat dan shadaqah
sendiri-sendiri. Realitas ini menunjukkan fenomena bahwa ...

(A) labelisasi dan internalisasi kelembagaan

4. Tantangan terbesar pengurus remaja masjid (REMAS) saat ini adalah kurang tertariknya
generasi milineal bergabung dalam kegiatan remaja masjid. Diperlukan proses institusionalisasi
yang berkelanjutan dengan langkah ...



(B) sosialisasi dan internalisasi kelembagaan
(C) privatisasi dan internalisasi kelembagaan
(D) obyektivasi dan internalisasi kelembagaan

(A) menjadikan sabar sebagai modal utama bertetangga
(B) tetap bergaul dengan tetangga meski selalu direcoki
(C) selau tabayyun kepada tetangga yang mengganggu
(D) bangun kesabaran ketika bertemu dengan tetangga

5. “Rasulullah pernah bersabda : Seorang mukmin yang bergaul dan bersabar terhadap gangguan
manusia, lebih besar pahalanya daripada yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar
dalam menghadapi gangguan mereka (HR. Tirmidzi)

Berdasarkan hadis tersebut, konsep interaksi sosial yang dapat diaplikasikan adalah ...

(A) Manusia dan lingkungan yang mempengaruhinya
(B) Ide dan atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat
(C) Modal dasar yang dimiliki individu dan masyarakat
(D) Ideologi dan atau nilai-nilai pemahaman masyaralat

6. “Allah tidak akan mengubah suatu kaum, sehingga mereka mengubah sendiri keadaannya. Dan
Apabila Allah SWT menghendaki keburukan suatu kaum, maka tak akan ada yang dapat
menolaknya.dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS. Al-Ra’ad : 11).
Berdasarkan ayat tersebut, perubahan sosial lebih ditekankan pada ...

(A) 15 unit

7.
Dari gambar tersebut, harga pasar dicapai pada harga Rp. 1.000. Jika pemerintah menetapkan
harga maksimum sebesar Rp.750 maka terbentuk excess demand sebesar ....



(B) 20 unit
(C) 25 unit
(D) 30 unit

(A) Mendorong kinerja perusahaan
(B) Menjamin kesinambungan produksi
(C) Meningkatkan rasa memiliki karyawan
(D) Memberi jaminan kepuasan pelanggan

8. Melayani pelanggan dengan cepat merupakan prinsip H. Rahman mempertahankan loyalitas
dan kepuasan pelanggan. Tak jarang, permintaan dari berbagai daerah, meskipun jauh selalu
dipenuhinya dengan tepat waktu. Semua itu merupakan langkah ...

(A) proses produksi harus melihat realitas perbedaan manusia
(B) proses produksi harus memperhatikan aspek dasar manusia
(C) proses produksi harus menghadirkan kebutuhan manusia
(D) proses produksi harus mengacu kebutuhan dasar manusia

9. Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan
bahasamu, dan kulitmu.” (QS. Ar-Rum: 22).

Dalam konteks ekonomi, ayat tersebut memberikan indikasi ...

(A) kesanggupan pelaku bisnis berlaku adil kepada para pelanggannya
(B) pelaksanaan yang ketat menjalankan roda perekonomian
(C) mengangkat seorang yang memiliki kapabilitas ekonomi
(D) standarisasi menjalankan proses perekonomian

10. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat,
hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak
memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu
berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah
janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (QS Al-An’am :
152)

Berdasarkan ayat tersebut, prinsip ekonomi  yang dapat dikembangkan adalah ...



(A) Gambar 1
(B) Gambar 2
(C) Gambar 3
(D) Gambar 4

11. Gambar yang menunjukkan peninggalan zaman batu baru adalah...

(A) Keberadaan perkampungan umat Islam
(B) Keberadaan pondok pesantren Islam.
(C) Keberadaan perdagangan umat Islam.
(D) Keberadan pemakaman umat Islam.

12. Salah satu pondasi yang menandai eksistensi teori Arab atau Makkah dalam menjelaskan
proses penyebaran Islam di Indonesia adalah ...

(A) KH. Hasyim Asy’ari adalah tokoh yang mengumandangkan perang melawan kolonialisme Inggris
(B) Santri memiliki peran penting dan kontribusi yang besar dalam menjaga keberlangsungan NKRI
(C) Santri memiliki tekad yang kuat dalam melestarikan tradisi Islam keindonesiaan  secara baik
(D) KH. Hasyim Asy’ari merupakan tokoh yang mengawali istilah jihad dalam perang kemerdekaan

13. Keberadaan fatwa resolusi Jihad yang dikumandangkan KH. Hasyim Asy’ari pada tanggal 22
Oktober 1945  menunjukkan fakta bahwa

(A) Menarik pajak  sewa tanah kepada seluruh warga Indonesia.
(B) Menarik pajak hasil bumi kepada seluruh warga Indonesia.
(C) Menarik pajak bumi dan bangunan kepada seluruh warga Indonesia.

14. Penerapan kebijakan Landrete System yang dilakukan pemerintah Inggris diarahkan pada
upaya penambahan kas keuangan pasukan Inggris di Indonesia yang dilakukan dengan cara ...



(D) Menarik pajak hasil bumi, tambang kepada selutuh warga Indonesia

(A) dikenalnya ajaran agama Hindu-Budha di kalangan masyarakat Indonesia di wilayah Bali dan
Nusatenggara

(B) dikenalnya sistem pemerintahan kerajaan monarkhi yang diterapkan pada kerajaan Kutai dan
Sriwijaya

(C) dikenalnya bahasa Sansekerta dan Huruf Pallawa yang menandai zaman prasejarah
masyarakat Indonesia

(D) dikenalnya kemampuan seni ukir, pahat dan tulisan dalam kehidupan masyarakat pra sejarah
Indonesia

15. Keberadaan kebudayaan India kuno diakui telah memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilacak dari...

16. Tabel jumlah penduduk berdasarkan usia produktif dan non produktif

No kategori Usia Jumlah

1 Usia belum produktif 0 – 14 th 3500



(A) fasilitas pendidikan sekolah menengah yang memadai
(B) fasilitas ekonomi  yang memadai dan banyak
(C) fasilitas keagamaan yang memadai dan layak.
(D) fasilitas kesehatan murah dan memenuhi standar

2 Usia produktif 15 – 64 th 4500

3 Usia tidak produktif >65 2000

Berdasarkan tabel tersebut, program pemerintah yang tepat adalah menyediakan...

(A) Barisan pegunungan di Indonesia
(B) Turunnya kepulauan Maluku
(C) Adanya pertemuan lempeng di Indonesia
(D) Fenomena tanah lot di Bali

17. Pembentukan permukaan bumi secara konstruktif menggunakan dengan tenaga endogen
atau dari dalam bumi. Fenomena tersebut tidak dapat kita temui di ......

(A) 22P mbar
(B) (22 +P) mbar
(C) 22 mbar
(D) (P-22) mbar

18. Wilayah Kelurahan Darussalam berdasarkan data geografis memiliki ketinggian wilayah 500
meter, dengan tekanan udara P mbar. Jika ketinggian wilayah di kelurahan Darunnajah yang
memiliki ketinggian wilayah 720 meter, maka tekanan udaranya ...

(A) Kekuatan pergeseran kerak bumi yang besar
(B) Endapan gunung api yang berumur tua
(C) Tenaga endogen menggerakkan lempeng bumi.
(D) Perubahan letak permukaan bumi di lautan

19. Gempa 7,0 (SR) yang terjadi di wilayah Lombok Nusa Tenggara Barat menurut laporan Pusat
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
lebih dipicu oleh ...

20. Pada tahun 2018, jumlah penduduk di keluarahan Kauman 25.000 jiwa. selama tahun 2016-
2017 terjadi Fertilitas =1.200 jiwa, dan mortalitasnya = 650 jiwa. Berapa persentase pertumbuhan
penduduk alaminya?.



(A) 2,5%
(B) 2,4%
(C) 2,3%
(D) 2,2%

(A) aspek sosial dan aspek  religi
(B) aspek psikologis dan aspek religi
(C) aspek religi dan aspek ekonomi
(D) aspek religi dan aspek budaya

21. Allah SWT berfirman “Hai orang-oranga beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat
Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang
demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung.” (QS. Al Jumu’ah: 9-10)
Tindakan individu muslim yang melaksanakan perintah ini berarti secara tidak langsung melihat
cakupan Agama Islam dalam…

(A) dependen dengan daerah lain
(B) interdependen dengan daerah lain
(C) sedarajat dengan daerah lain
(D) tidak terkait dengan daerah lain

22. Dapat dikatakan bahwa globalisasi ekonomi telah terjadi pada zaman Nabi Muhammad Hal ini
ditandai dengan aktivitas perdagangan di jazirah Arab yang melibatkan banyak bangsa. Realitas
ini menunjukkan bahwa ruang ekonomi yang tercipta di wilayah Arab zaman dahulu bersifat…

(A) Proses sosialisasi harus melewati tahapan interaksi sosial
(B) Proses sosialisasi terjadi karena adanya kontak sosial sekunder
(C) Proses sosialisasi harus didahului dengan komunikasi sosial
(D) Proses sosialisasi terjadi karena adanya kontak sosial primer

23. Media sosial telah menjadi sumber belajar baru untuk mengkaji Islam. Media ini
memungkinkan Muslim untuk belajar mengaji dari konten yang ada di Youtube atau media sosial
lainnya. Mekanisme belajar ini menandakan bahwa?

(A) predikat muslim yang muttaqin sebagai ascribed status
(B) predikat muslim yang muttaqin sebagai assigned status
(C) predikat muslim yang muttaqin sebagai anpproved status
(D) predikat muslim yang muttaqin sebagai achieved status

24. Sebagai seorang muslim yang taat, Pak Amin selalu berusaha menolak ajakan teman-
temannnya untuk menggunakan bom ketika mencari ikan di laut. Tindakan ini diyakini oleh pak
Amin sebagai bagian dari usaha untuk memperoleh predikat Taqwa disisi Allah SWT. Usaha untuk
memperoleh kualitas pribadi pak Amin ini menandakan bahwa…



(A) Distribusi
(B) Konsumsi
(C) Produksi
(D) Promosi

25. Pak Yani adalah seorang petani yang mengolah hasil kebun pohon Aren menjadi Toak
(minuman beralkohol tradisional) dan kemudian mengirimkannya ke kota. Dua aktivitas ekonomi
yang dilakukan Pak Yani ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena status hukum barang yang
dihasilkan.  Tunjukkan satu aktivitas ekonomi lainnya yang dilarang berkaitan dengan hukum
minuman Toak?

(A) mengurangi ketergantungan bahan mentah dari luar negeri
(B) terwujudnya individu terdidik yang mampu menggerakkan industri
(C) menghambat laju migrasi penduduk untuk menjadi TKI di luar negeri
(D) menghasilkan devisa negara yang lebih besar

26. Diriwayatkan dalam satu hadits bahwa setiap muslim dianjurkan untuk menuntut ilmu
meskipun harus ke negeri Cina. Motivasi untuk mencari ilmu itu akan sangat berguna dalam
konteks negara Indonesia sebagai negara berkembang dalam hal…

(A) Berdirinya kerajaan Islam Samudra Pasai pada Abad 13
(B) Adanya gubahan tembang dan serat Jawa dengan nilai Islam
(C) Kontak dagang untuk membendung pengaruh portugis
(D) Perkawinan antara pedagang Islam dengan masyarakat

27. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, kerajaan Hindu Budha telah mengadakan hubungan
ekonomi, sosial, dan politik dengan pusat-pusat Islam di Asia Selatan maupun pusat-pusat Islam
lainnya. Tunjukkan bentuk hubungan sosial yang telah terjalin?

(A) Masa Food hunting and gathering awal
(B) Masa Food producing
(C) Masa Food hunting and gathering lanjut
(D) Masa Food Consuming

28. Surat Al Maidah Ayat 27 menjelaskan persembahan hasil pertanian dan peternakan yang
dilakukan oleh anak Nabi Adam. AS. “Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam (Habil
dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mem persembahkan kurban, maka
diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil)”.
Jika ditelaah terdapat persamaan antara kehidupan Habil dan Qobil dengan ciri kehidupan
perkembangan masyarakat pada….

29. Negara Singapura tidak memiliki ladang Minyak dan perkebunan Kakao. Namun, negara ini
menjadi salah satu negara eksportir Bahan Bakar Minyak  (BBM)  dan Coklat dunia. Upaya yang
bisa dilakukan Indonesia dengan statusnya sebagai negara berkembang untuk dapat menjadi
seperti negara Singapura adalah…



(A) membuat pelabuhan yang besar untuk meningkatkan ekspor
(B) memindahkan proses penyulingan minyak Indonesia dari Singapura
(C) menghentikan ekspor minyak mentah dan biji Kakao ke Singapura
(D) menyiapkan industri pengolahan sumberdaya alam di dalam negeri

(A) berkurangnya jam kerja masyarakat buruh tani
(B) memindahkan proses penyulingan minyak Indonesia dari Singapura
(C) menghentikan ekspor minyak mentah dan biji Kakao ke Singapura
(D) menyiapkan industri pengolahan sumberdaya alam di dalam negeri

30. Perkembangan teknologi pertanian telah memunculkan perubahan dalam sistem pertanian.
Dari yang semula hanya mengandalkan tenaga manusia beralih pada mesin seperti pada
pemakaian traktor dan alat pemanen mesin. Kondisi ini selain memiki dampak berupa efisiensi
waktu, juga berimbas pada perubahan sosial masyarakat, yaitu…

(A) Terbukanya sistem pemerintahan Belanda untuk perwakilan dari Bumiputera
(B) Tumbuhnya elit berpendidikan hasil kebijakan ini dibidang pendidikan
(C) Kesadaran bahwa perjuangan kemerdekaan masih bersifat kedaerahan
(D) Adanya surat kabar berbahasa Melayu yang memberitakan kondisi Indonesia

31. Pelaksanaan politik Etis Pemerintah Kolonial Belanda diawal abad 20 secara tidak langsung
menjadi titik awal dimulainya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Apa alasan yang melandasi
pernyataan ini?

(A) pergeseran pusat perdagangan masyarakat
(B) ekonomi masyarakat terbantu dengan adanya jalan
(C) digantikannya sistem sewa tanah dengan pajak
(D) kegiatan ekonomi semakin dikontrol oleh pemerintah

32. Pada zaman kerajaan, sungai memegang peran penting terhadap aktivitas masyarakat. Peran
ini mulai tergantikan seiring dengan kebijkan pemerintah kolonial Belanda untuk membangun
Jalan pos Deandles yang berakibat pada munculnya kota baru seperti Surabaya. Jika ditelisik dari
segi ekonomi keberadaan jalan ini berakibat pada…

(A) Kabinet Sukiman, Natsir, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastroamijoyo II,
dan Juanda

(B) Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastroamijoyo II,
dan Juanda

(C) Kabinet Sukiman, Wilopo, Natsir, Ali Sastroamijoyo I, Burhanudin Harahap, Ali Satroamijoyo II,
dan Juanda

33. Sistem multi partai pernah dipraktikkan ketika Indonesia menggunakan demokrasi Liberal.
Sistem ini berakibat pada ketidakstabilan politik di Indonesia. Fenomena yang lazim terjadi adalah
pergantian kabinet yang dimulai dari…



(D) Kabinet Natsir, Sukiman, Burhanudin Harapap, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, dan Ali
Sastroamijoyo, dan Juanda

(A) Meningkatkan daya saing produk-produk buatan muslim
(B) Melakukan pelatihan tenaga kerja untuk pekerja muslim
(C) Melakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman
(D) Memberikan bantuan modal dan insentif kerja untuk muslim

34. Indonesia, Malaysia, dan Bruneidarusalam adalah sebagai bagian negara ASEAN dengan
komunitas muslim terbesar. Kebijakan yang relevan dan dipersiapkan oleh 3 (tiga) negara
tersebut untuk melindungi konsumen muslim dengan diberlakukannya ASEAN Free Trade Area
(AFTA)?

(A) Perbedaan teknologi informasi yang digunakan oleh masyarakat
(B) Kesesuaian dengan nilai yang sudah lama dianut oleh masyarakat
(C) Peraturan yang tidak mendukung masuknya budaya  tersebut
(D) Proses sosialisasi dan internalisasi nilai budaya tidak berjalan

35. Perkembangan teknologi media komunikasi membuka peluang terjadinya komunikasi
masyarakat lintas negara. Beragam budaya dari luar dapat diperoleh dari proses ini salah satunya
adalah berkembangnya model hijab dari Timur Tengah. Apa yang menyebabkan sebuah budaya
luar diterima oleh sebuah masyarakat?

(A) mengalami siklus dua musim, banyak gunung berapi, dan lembah sungai subur
(B) memiliki danau besar, mengalami siklus dua musim, dan memiliki gunung kapur
(C) banyaknya pegunungan karst, mengalami siklus satu musim, dan lembah sungai subur
(D) memiliki danau besar, banyak pegunungan karst, dan mengalami siklus dua musim

36.
Kondisi geografis daerah Asia Tenggara sangat cocok dikembangkan untuk aktivitas pertanian
dan perkebunan. Faktor penentu majunya pertanian dan perkebunan di Asia tenggara adalah….

(A) kondisi geografis satu negara dipengaruhi oleh lingkungan negara lain
(B) kondisi astronomis  sebuah negara tidak berpengaruh terhadap iklim sebuah negara
(C) kondisi lingkungan sebuah negara berkaitan dengan kondisi eksternal negara lain
(D) kondisi lingkungan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal daripada internal

37. Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan berimbas pada kualitas udara di Singapura dan
Malaysia. Kondisi ini menunjukkan bahwa...



(A) Percampuran batuan kapur, pasir, dan tanah liat yang dikarenakan hujan yang tidak merata
(B) Pembentukan tanah dari bahan induk kapur yang mengalami laterisasi lemah.
(C) Percampuran bahan organik yang selalu tergenang air dengan proses penghancuran tidak

sempurna
(D) Pembentukan tanah karena pengendapan batuan induk dan telah mengalami proses pelarutan

air

38.
Gambar diatas menujukkan salah satu jenis tanah di Indonesia yang diakibatkan oleh

(A) sikap kesatria Sultan Jogjakarta untuk mewujudkan Negara Indonesia Merdeka
(B) Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersedia jika Jogjakarta dijadikan ibukota negara
(C) masyarakat Jogjakarta bersedia membantu Pemerintah Indonesia melawan penjajah Belanda
(D) dukungan daerah terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia

39. Pada tanggal 29 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirimkan telegram ke
Jakarta yang isinya menyatakan bahwa Kasultanan Jogjakarta berdiri di belakang pimpinan
Soekarno-Hatta. Sikap Sultan ini menunjukkan....

(A) terdapat 34 (tiga puluh empat) orang anggota dari fraksi TNI/Polri
(B) koalisi terbuka antara anggota dari partai nasionalis dan Islam
(C) jumlah anggota DPR dari unsur partai politik lebih besar
(D) menguatnya peran legislatif dibandingkan eksekutif

40. Pemilu legislatif 1999 menghasilkan susunan komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) yang berbeda dengan pemilu 2004. Di tahun itu komposisi anggota DPR masih
menyisakan anggota yang berasal dari utusan golongan yang ditunjukkan dengan…
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