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UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH 
TAHUN AJARAN 2014/2015 

Nama  :   Mata Pelajaran  :  Ekonomi 

Kelas  : 8  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. Di bawah ini adalah contoh pemungutan 

pajak, kecuali ... 

a. pajak penghasilan 
b. pajak kendaraan motor 
c. pajak usaha bisnis 
d. pajak siskamling 

2. Harga barang di suatu pasar sangat di 

tentukan oleh ... 

a. permintaan dan penawaran 
b. kualitas dan kuantitas barang 
c. promosi dan gaya pasar 
d. produsen dan distributor 

3.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi 

terjadinya kelangkaan barang pemenuhan 

kebutuhan sebagai berikut,  kecuali ... 

a. terbatasnya alat pemenuhan kebutuhan   

b. kebutuhan manusia tidak terbatas 

c. keserakahan manusia 

d. terjadinya kelaparan 

4. Kelangkaan barang kebutuhan di pasar 

sering terjadi karena beberapa hal di 

bawah ini, kecuali ... 

a. banyaknya permintaan 

b. kurangnya permintaan 

c. produksi berkurang 

d. hambatan dalam distribusi 

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. Jawaban di bawah ini adalah usaha-usaha 

mengatasi terjadinya kelangkaan barang 

pemenuhan kebutuhan, kecuali ... 

a. melakukan daur ulang 

b. melakukan penghematan 

c. mengurangi sikap konsumtif 

d. membakar sampah 
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7. Yani mempunyai sebuah HP. Ketika ke 

shopping, Yani melihat ada HP terbaru 

dengan akses internet. Yani memaksakan 

untuk membelinya karena ia menyukainya. 

Kini ia miliki dua HP. Yang diubah oleh Yani 

dengan membeli HP tersebut adalah usaha 

dia untuk memenuhi … 

a. kebutuhannya 

b. keinginannya 

c. kebahagiaannya 

d. tuntutan zaman 

8. Setelah pulang dari sekolah, Andi mendekati 

meja makan lalu melihat bahwa makanan 

telah habis, lalu ia membeli sepiring nasi 

padang dari warung yang ada di depan 

rumah dan memakannya hingga habis. 

Perbuatan Andi adalah usaha dia untuk 

memenuhi … 

a. kebutuhannya 

b. keinginannya 

c. kebahagiaannya 

d. tuntutan zaman 

9. Jawaban dibawah ini adalah kebutuhan 

manusia menurut kepentingannya, kecuali … 

a. primer  c.  tertier 

b. sekunder d.  sosial 

10. Istilah Riba dalam ekonomi syari’ah sama 

artinya dengan ? 

a. Bagi hasil. 

b. Bagi keuntungan 

c. Provit sharing 

d. Penambahan/ pembungaan uang. 

11. Majalah, radio, televisi dan motor adalah 

kebutuhan …  

a. primer  c.  tertier 

b. sekunder d. eksekusif 

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 yang harus segera dipenuhi 

agar manusia dapat melangsungkan 

kehidupannya di bumi disebut … 

a. primer  c.  tertier 

b. sekunder d.  eksekusif 

14. Ditinjau dari jenis kegiatannya, pelaku 

ekonomi terbagi dalam tiga kelompok, 

kecuali …  

a. konsumen c.  distributor 

b. produsen d. pemerintah 

15. Membeli Menabung di Bank termasuk 

kebutuhan … 

a. akan datang 

b. ekonomi 

c. sosial 

d. jasmani 

16. Alat tukar yang kebanyakan terjadi dalam 

pasar-pasar  tradisional adalah kurang 

lebih sebagai berikut, kecuali ... 

a. barter  c.  hutang 

b. tunai  d. kredit 

17. Tempat dilakukannya kegiatan produksi 

barang/jasa adalah ... 

a. Produsen     

b. wirausaha  

c. perusahaan   

d. badan usaha 

18. Dibawah ini merupakan contoh-contoh 

perusahaan jasa, kecuali …  

a. hotel  c.  bank 

b. bioskop  d. tekstil  

19. Proses tawar menawar dalam jual beli 

barang disebut ... 

a. transmisi c.  transistor 

b. transaksi d. trasnflasi 

20. Salah satu sistem dalam ekonomi Syariah 

adalah bagi hasil, maksudnya adalah ... 

a. Untung bersama, rugi di pihak 

pengelola   

b. Untung dan rugi di tanggung bersama 

c. untung di pihak pengelola saja 

d. rugi di pihak pemodal saja 
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II. Berilah tanda centang () pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !  
 

1. Keuntungan dari system bagi hasil 

[   ] untung dibagi sesuai dengan 

kesepakatan awal 

[   ] keuntungan hanya dipihak nasabah. 

[   ] kerugian dipihak investor 

[   ] kerugian ditanggung bersama.  

2. Kerugian dari system bunga  

[   ] penetapan bunga diawal perjanjian 

dengan nominal tertentu. 

[   ] keuntungan dibagi bersama 

[   ]kerugian ditanggung pihak peminjam 

sendiri 

[   ]kerugian dibagi bersama 

3.  Dalam mekanisme penghitungan bagi 

hasil dapat dilakukan dengan dua macam 

pendekatan, yaitu ... 

[   ] kontrakan 

[   ] bagi laba 

[   ] bagi pendapatan 

[   ] Menonton konser 

4. Yang berperan dalam pelaku ekonomi …  

[   ] pemerintah 

[   ] rumah tangga 

[   ] pelayanan konsumen 

[   ] masyarakat  

5. Syarat-syarat pasar adalah …  

[   ]  adanya penjual. 

[   ] adanya pembeli. 

[   ] tersedianya barang yang dijual belikan. 

[   ] banyak berkumpul orang. 

6. Manfaat zakat adalah … 

[   ] membantu orang yang tidak mampu. 

[   ] pamer di depan orang miskin. 

[   ] menumbuhkan rasa persaudaraan. 

[   ] supaya tidak dikatakan orang pelit. 

7. Bahaya pengambilan pajak adalah … 

[   ] Untuk memperoleh kepuasan yang 

setinggi-tingginya. 

[   ] Naiknya harga barang karena pajak 

dimasukkan dalam biaya operasional 

perusahaan. 

[   ] terjadinya kesenjangan antara orang 

miskin dan kaya. 

[   ] Untuk menekan modal sekecil-kecilnya 

8. Sumber penghasilan rumah tangga berasal 

dari lapangan usaha sendiri, bekerja pada 

pihak lain dan hasil miliknya. Dibawah ini 

yang merupakan lapangan usaha sendiri 

adalah … 

[   ] karyawan 

[   ] pengusaha 

[   ] peternak 

[   ] pegawai negri 

9. Berikut ini yang merupakan defenisi 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 2, yaitu ...  

[   ]Ekonomi Kapitalisme. 

[   ]Ekonomi Islam. 

[   ] Ekonomi Sosialisme. 

[   ]Ekonomi pasar 
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III. Pasangkanlah kata-kata/pernyataan di bawah ini sesuai dengan keterangannya !   

     

Segala sesuatu yang muncul dalam diri manusia agar 
manusia tetap hidup 

1  A produsen 

Kebutuhan primer 2  B bagi hasil 

Seseorang yang membuat suatu barang disebut 3  C kebutuhan 

Profit Sharing 4  D tempat tinggal 

Segala sesuatu yang memiliki nilai-nilai legal dan konkrit 
wujudnya 

5  E harta 

 

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini! 

 

1. Makan dan minum termasuk dalam kebutuhan _______________ 

2. Apakah yang dimaksud dengan pasar _____________________________________________ 

3. Apakah peranan pasar dalam kegiatan distribusi ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Oksigen yang kita hirup setiap saat termasuk kedalam benda _______________ 

5. Pasar dimana barang yang dijual belikan benar-benar ada dan penjual dan pembeli bertemu 

langsung, disebut dengan pasar_______________ 

 

 

V. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan jawaban yang telah disediakan !   

 

Bagi Hasil vs Bunga 

Bank Syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan usahanya dengan cara 

_______________ (1) dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat berdasarkan 

prinsip-prinsip _______________ (2)dengan menggunakan sistem _______________ (3) 

bukan sistem _______________ (4). Beberapa orang berpendapat bahwa sistem bagi hasil 

sama dengan bunga tapi diperhalus saja menjadi bagi hasil. Ada _______________ (5) yang 

signifikan antara bagi hasil dan bunga. 

 

 • menghimpun • bunga • perbedaan • syariah 
 • bagi hasil    
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VI. Jelaskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

 

1. Sebutkan 3 dampak akibat dari penerapan pajak bagi masyarakat ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sebutkan 3 keuntungan dari sistem bagi hasil daripada sistem pengambilan bunga ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sebutkan 3 nama pasar konkret yang ada di daerahmu ! 
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4. Sebutkan 2 potensi bisnis yang bisa dikembangkan di Sekolah Alam Cikeas!  jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sebutkan masing-masing 3 kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi di tempat magang ! 
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  ⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian 

 


