UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH
TAHUN AJARAN 2014/2015
Nama :

Mata Pelajaran :

Kelas : 7

Ekonomi

Waktu : 11.15-12.45

No.Induk :

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Desember 2014

Petunjuk Umum:
1. Isikan identitasmu ke dalam lembar jawaban di tempat yang disediakan
2. Waktu yang tersedia 90 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut
3. Periksa dan bacalah dengan teliti soal-soal sebelum kamu menjawabnya
4. Jawaban dikerjakan pada lembar soal
5. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah
6. Periksalah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas.

Nilai :

Jumlah soal ada 50 soal yaitu 20 pilihan ganda, 10 jawaban ganda, 5 memasangkan, 10
melengkapi kalimat, dan 5 uraian.
I. Berilah tanda silang (X) pada satu pilihan jawaban yang paling tepat!
1. Contoh tindakan manusia sebagai
makhluk ekonomi adalah ...
a. Pak Anin bekerja ‘full time’ di Sekolah
Alam Cikeas.
b. Pak Harfizal mendonorkan darahnya di
PMI.
c. Fiqi bermain-main di kolam ikan.
d. Pedagang bakso menggunakan
formalin dalam campuran baksonya.
2.

Contoh tindakan yang menunjukkan
manusia sebagai makhluk ekonomi yang
bermoral adalah ...
a. Perusahaan ABC menyumbangkan ¼
keuntungannya untuk korban Topan
Hainan di Filipina.
b. Seorang kreditor memberikan
pinjaman kepada rakyat miskin dengan
bunga yang tinggi.
c. Seorang pejabat membantu
masyarakat miskin untuk
mendapatkan liputan TV.
d. Seorang berhutang untuk membeli
barang-barang yang tak penting.
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3.

Pelayanan seorang bidan kepada pasien
termasuk jenis usaha ...
a. perdagangan
b. kegiatan ekonomi bidang jasa
c. kerajinan
d. konsumsi

4. Landasan berpikir dalam melakukan
kegiatan ekonomi disebut ...
a. prinsip ekonomi
b. motif ekonomi
c. ilmu ekonomi
d. tindakan ekonomi
5. Contoh penerapan prinsip ekonomi dalam
kegiatan produksi antara lain ...
a. menjual produk dengan harga di
bawah harga modal.
b. mengantar barang dengan sepeda
motor untuk menghindari macet,
walau mahal ongkosnya.
c. membeli pakaian yang berkualitas
bagus tak bermerek di pusat grosir.
d. mencari lokasi perusahaan yang
strategis, untuk menekan biaya
produksi.

6. Salah satu contoh kegiatan yang dilandasi
motif nonekonomi adalah ...
a. menjadi loper Koran untuk membiayai
sekolah.
b. menjadi anggota karang taruna agar
terkenal.
c. memecat sebagian karyawan untuk
menekan biaya.
d. mengantarkan barang agar
memperoleh upah.
7. Tindakan ekonomi yang sesuai untuk
seorang siswa adalah ...
a. berhenti sekolah untuk bekerja saja.
b. mengumpulkan dana untuk membantu
anak-anak yatim di panti asuhan.
c. menerapkan skala
prioritas/kepentingan, kala berbelanja
di mall.
d. mentraktir teman makan di warung
sekolah.
8. Tujuan utama kegiatan mengkonsumsi
barang dan jasa adalah untuk
memperoleh ...
a. kepuasan
b. keuntungan
c. penghargaan
d. kekuasaan
9. Salah satu keuntungan dari perilaku
konsumen dalam mengkonsumsi barang
dan jasa adalah ...
a. meningkatkan nama baik
b. memperoleh kepuasan diri
c. meningkatkan pendapatan
d. membangun sikap hemat
10. Istilah Riba dalam ekonomi syari’ah sama
artinya dengan ...
a. bagi hasil.
b. bagi keuntungan
c. provit sharing
d. penambahan/ embungaan uang.
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11. Cara yang ditempuh untuk menyalurkan
barang dan jasa dari produsen kepada
konsumen disebut ...
a. saluran distribusi
b. jangkauan distribusi
c. tahapan distribusi
d. sistem distribusi
12. Nilai-nilai instrumental dalam ekonomi
syari’ah adalah ...
a. bagi hasil dan membolehkan riba
b. bunga dan anjuran zakat
c. bagi hasil dan kewajiban zakat
d. kewajiban zakat dan membungakan uang
13. Kebutuhan manusia tidak terbatas, oleh
karenanya setiap kegiatan ekonomi
manusia selalu berpedoman pada ...
a. hukum ekonomi
b. politik ekonomi
c. motif ekonomi
d. prinsip ekonomi
14. Keuntungan yang bisa diperoleh bila kita
menggunakan prinsip ekonomi adalah ...
a. memaksimalkan keuntungan
b. meminimalkn kerugian
c. pemborosan
d. memaksimalkan keuntungan dan
meminimalkan kerugian
15. Membeli barang yang tidak terlalu mahal
pada saat diskon. Merupakan salah satu
kegiatan ekonomi yang berdasarkan
prinsip ekonomi, yaitu tepat ...
a. harga
b. waktu
c. tempat
d. guna
16. Barang yang jumlahnya terbatas untuk
memperolehnya, kita memerlukan
pengorbanan disebut barang ...
a. bebas
b. subtitusi
c. ekonomi
d. komplementer

17. Tempat dilakukannya kegiatan produksi
barang/jasa adalah ...
a. produsen
b. wirausaha
c. perusahaan
d. badan usaha
18. Di bawah ini merupakan contoh-contoh
perusahaan jasa, kecuali ...
a. hotel
b. bioskop
c. bank
d. tekstil

19.

Ekonomi Kapitalisme bersumber dari ...
a. Adam Smit
b. Umar Chepra
c. filosofi barat
d. pikiran dan pengalaman manusia

20. Salah satu aqad dalam ekonomi syariah
adalah bagi hasil, maksudnya adalah ...
a. untung bersama, rugi di pihak
pengelola
b. untung di pihak pengelola saja
c. untung dan rugi ditanggung bersama
d. rugi di pihak pemodal saja

II. Berilah tanda centang () pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !
1. Motif untuk melakukan non ekonomi yang
dilakukan oleh seseorang mempunyai
tujuan.
[ ] memperoleh laba sebesar-besarnya.
[ ] membantu orang lain.
[ ] mendapatkan penghargaan dari orang lain.
[ ] kepuasan batin
2. Manakah barang-barang di bawah ini yang
termasuk barang kebutuhan primer ?
[ ] Makanan
[ ] Pakaian
[ ] Perumahan
[ ] Minuman
3.

Manakah barang-barang di bawah ini yang
termasuk barang kebutuhan tersier ?
[ ] kontrakan
[ ] Mengkoleksi mainan
[ ] Perawatan ke salon
[ ] Menonton konser

4. Jaringan minimarket melakukan kegiatan
ekonomi berupa …
[ ] distribusi barang
[ ] distribusi jasa
[ ] pelayanan konsumen
[ ] produksi
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5. Seorang karyawan yang memiliki motif
ekonomi akan melakukan…
[ ] datang tepat waktu agar tidak
dipotong gajinya.
[ ] memakai pakaian yang rapi agar tampil
menarik.
[ ] melakukan kerja lembur agar
mendapat upah lembur.
[ ] melakukan korupsi agar memperoleh
tambahan pemasukan.
6. Contoh pola konsumsi yang baik adalah…
[ ] membeli barang-barang sesuai dengan
trend.
[ ] besar pasak daripada tiang.
[ ] menyusun prioritas pilihan
[ ] berbelanja sesuai kebutuhan
7. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan
konsumsi adalah…
[ ] untuk memperoleh kepuasan yang
setinggi-tingginya.
[ ] untuk memenuhi kebutuhan.
[ ] untuk meningkatkan kualitas, kuantitas
dan moral usaha.
[ ] untuk menekan modal sekecil-kecilnya

8. Sumber penghasilan rumah tangga berasal
dari lapangan usaha sendiri, bekerja pada
pihak lain dan hasil miliknya. Di bawah ini
yang merupakan lapangan usaha sendiri
adalah ...
[ ] karyawan
[ ] pengusaha
[ ] peternak
[ ] pegawai negeri

9. Berikut ini yang merupakan definisi dari
kegiatan produksi adalah ...
[ ] kegiatan menambah nilai guna suatu
barang atau jasa.
[ ] kegiatan mengurangi nilai guna suatu
barang dan atau jasa.
[ ] kegiatan mengubah bentuk suatu
barang.
[ ] kegiatan yang menghasilkan barang
dan jasa.
10. Sistem ekonomi konvensional dibagi
menjadi dua, yaitu ...
[ ] ekonomi Kapitalisme.
[ ] ekonomi Islam.
[ ] ekonomi Sosialisme.
[ ] ekonomi pasar.

III. Pasangkanlah kata-kata/pernyataan di bawah ini sesuai dengan keterangannya !

Seseorang yang mendirikan usaha sendiri dan 1
tidak digaji oleh orang lain disebut
Seorang pedagang yang mengharapkan 2
keuntungan sebesar-besarnya maka harus
dengan modal yang ...
Seseorang yang membeli barang dari produsen 3
dan menjualnya ke konsumen disebut?
Salah satu ilmuan ekonomi konvensional 4
Salah satu ilmuan ekonomi syari’ah 5
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A Wiraswasta
B Distributor

C Muhammad Abdul Mannan
D Adam Smith
E Sebesar-besarnya

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini!
1. Keinginan manusia itu ____________________ Sementara sumber daya yang tersedia itu
____________________
2. Sebutkan hukum permintaan _________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Sebutkan hukum penawaran _________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Manusia makan, manusia memakai baju, dan manusia menikmati pertunjukan bioskop,
adalah contoh kegiatan ____________________ barang dan jasa. Kegiatan itu dilakukan
bertujuan untuk memenuhi ____________________
5. Seorang distributor melakukan kegiatan ____________________ barang dan jasa, untuk
menyampaikan barang dan jasa dari ____________________ ke konsumen

V. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan jawaban yang telah disediakan !
Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ____________________ (1), yang
mengedepankan ____________________ (2) sebagai instrumen provitnya. Berbeda dengan apa
yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen provitnya, yaitu ________________
_________ (3). Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun
komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat
bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir
semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim, ekonomi Islam menetapkan
bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di ____________________ (4).
Ekonomi sebenarnya harus mampu memberikan ___________________________ (5) bagi seluruh
masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.
• sistem bagi hasil
• ekonomi konvensional
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• kesejahteraan

• sistem bunga

• transaksikan

VI. Jelaskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Berikan satu contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari !

2. Sebutkan tiga perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syari’ah ?

3. Kegiatan produksi apa saja yang kalian dapatkan di pulau untung jawa ?
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4. Kegiatan konsumsi apa sajakah yang kamu dapatkan di Jonggol Farm ?

5. Ketika bazar Gebyar Batik di Sekolah Alam Cikeas, stand warung apa yang banyak
pelanggannya?Kenapa ?
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⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian
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