
SOAL PRAKTIK DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM

Soal Pilihan Berganda

1. Upaya atau usaha untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian
yang berdasarkan pada nilai-nilai syariat islam sering disebut
a. Prinsip ekonomi
b. Ekonomi islam
c. Praktik ekonomi islam
d. Usaha ekonomi islam
e. Prilaku ekonomi islam

2. Di bawah ini yang BUKAN Ketentuan prinsip dan praktik dalam ekonomi
islam adalah
a. Dilakukan dengan cara yang baik
b. Teradministrasi secara tertib 
c. Dilakukan secara terencana dan profesional
d. Dilakukan dengan harapan mendapatkan riba
e. Dilakukan dengan penuh tanggung jawab 

Pilihan Ganda Bersyarat
Untuk soal nomor 3 sampai 6, pilihalah
A. 1 dan 3 benar
B. 2 dan 4 benar
C. 1, 2 dan 3 benar
D. Hanya  4 yang benar
E. Semua pernyataan benar

3. Manakah  pernyataan  dibawah  ini   yang  merupakan  tujuan  prinsip
ekonomi? 
1) Agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara Islami
2) Agar manusia dapat mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat
3) Agar manusia dapat saling memberikan manfaat kepada manusia lain
4) Agar  manusia  dapat  melakukan  kegiatan  ekonomi  yang  dapat

menyelamatkan keyakinan agama
Jawaban: E

4. Dibawah ini yang termasuk unsur-unsur dalam jual beli adalah
1) Kegiatan hutang piutang barang
2) Dilakukan secara sukarela dengan adanya paksaaan
3) Barang yang ditukarakan tidak memiliki manfaat
4) Barang yang dijual belikan merupakan milik sendiri
Jawaban: D

5. Dalil yang termasuk perintah jual beli adalah
1) QS. Al-Baqarah ayat 198 tentang jual beli hukumnya halal
2) QS. Al-Baqarah ayat 275 tentang jual beli harus terbebas dari riba
3) QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang jual beli yang tidak tunai
4) QS. Nisa ayat 29 tentang jual beli tidak boleh dilakukan secara batil
Jawaban: E



6. Salah  satu  rukun  dalam jual  beli  adalah  adanya  penjual  dan  pembeli.
Dibawah ini manakah yang merupakan syarat bagi penjual dan pembeli?
1) Baligh
2) Berakal
3) Atas kehendak sendiri
4) Orang yang terhajru
Jawaban: C

Soal Pilihan Ganda Sebab Akibat
Untuk soal nomor 7 sampai 10, pilihlah
A. Jika  pernyataan  pertama dan kedua benar  serta  memiliki  hubungan

sebab-akibat
B. Jika  pernyataan  pertama  dan  kedua  benar,  tetapi  tidak  memiliki

hubungan sebab-akibat
C. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah
D. Jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar
E. Jika semua pernyataan salah

7. Segala  sumber  daya  termasuk  ekonomi  merupakan  pemberian  atau
titiplan Allah SWT kepada manusia yang harus disyukuri.

SEBAB

Allah telah berfirman dalam QS. Saba’ ayat 15
Jawaban: A

8. Jual beli hanya digolongkan menjadi satu, yaitu jual beli yang terlarang.

SEBAB

Jual beli yang terlarang disebabkan karena barangnya yang haram (seperti
khamar, darah, bangkai, alat-alat untuk berjudi dan patung yang dijadikan
alat sesembahan) dan prosesnya yang terlarang.
Jawaban: D

9. Khiyar  adalah  kebebasan  para  penjual  atau  pembeli  untuk  memilih
meneruskan atau membatalkan proses jual beli.

SEBAB

Proses jual beli haru terhindar dari adanya unsur paksaan.
Jawaban:  A

10.Dalam praktik jual beli, riba hukumnya haram.

SEBAB



Larangan riba telah tercantum dalam QS. Al-Mu’minun ayat 8.

Soal Essay

11.Sebutkan apa saja yang termasuk jenis syirkah ‘abdan!
Solusi:
Syirkah ‘abdan terbagi menjadi:
1) Qirad
2) Musaqah
3) Muzara’ah
4) Mukhabarah

12.Jelaskan pengertian bank menurut UU No. 10 Tahun 1998!
Solusi:
Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari
masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkan  kepada
masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk-bentuk  lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

13.Apakah perbedaan antara asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan?
Solusi:
Asuransi  kesehatan  berfungsi  menanggung  biaya  pengobatan
ketika pemegang asuransi sakit. Sedangkan asuransi pendidikan
adalah  jenis  asuransi  yang  merupakan  investasi,  bisa  dimulasi
sejak  dini  untuk  mempersiapkan  pendidikan  putra-putri  muali
pendidikan dasar hinggan perguruan tinggi,

14.Apakah maksudnya bahwa asuransi hukumnya syubhat?
Solusi:
Syubhat artinya belum jelas antara haram dan halal, karena tidak
ada  dalil  yang  secara  jelas  yang  menghalalkan  atau
mengharamkan.

15.Sebutkan hikmah prinsip dan praktik ekonomi Islam!
Solusi:
1) Dapat mewujudkan kesejahteraan umat
2) Dapat mengangkat pola hidup masyarakat yang rukun dan 

damai
3) Dapat mengangkat ekonomi umat Islam menjadi umat yang 

lebih kuat
4) Terhindar dari praktik riba
5) Terhindar dari praktik dagang/ekonomi ayng mengandung 

garar/spekulasi
6) Dapat memperoleh pahala dan dicintai oleh Allah SWT>


