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Bahasa Indonesia  

Untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5 bacalah wacana 
berikut!  
  

SEJARAH OLAHRAGA FUTSAL 

  
Pernahkah terpikir sejarah adanya permainan futsal 

pertama kali dimainkan? Selama ini kita hanyabermain 
saja tidak mengetahui bagaimana sejarahnya. Futsal 
diciptakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930, oleh 
Juan Carlos Ceriani. Keunikan futsal mendapat perhatian 
di seluruh Amerika Selatan, terutamanya di Brasil. 
Keunikan lain olahraga ini dibandingkan dengan olahraga 
lainnya adalah keterampilan yang dikembangkan dapat 
dimainkan di lapangan berukuran biasa.  

Pele, bintang terkenal Brasil contohnya, 
mengembangkan bakatnya di futsal. Sementara Brasil 
terus menjadi pusat futsal dunia, permainan ini sekarang 
dimainkan di bawah perlindungan Fédération 
Internationale de Football Association di seluruh dunia, dari 
Eropa hingga Amerika Tengah dan Amerika Utara serta 
Afrika,  Asia, dan Oseania.  

Pertandingan futsal pertama diselenggarakan pada 
tahun 1965, Paraguay menjuarai Piala Amerika Selatan 
pertama. Enam perebutan Piala Amerika Selatan 
berikutnya diselenggarakan hingga tahun 1979, dan 
semua gelaran juara disapu habis Brasil. Brasil 
meneruskan dominasinya dengan meraih Piala Pan 
Amerika pertama tahun 1980 dan memenangkannya lagi 
pada perebutan berikutnya tahun 1984.  

Kejuaraan Dunia Futsal pertama diselenggarakan 
atas bantuan FIFUSA (sebelum anggota-anggotanya 
bergabung dengan FIFA pada tahun 1989) di Sao Paulo, 
Brasil, tahun 1982, berakhir dengan Brasil di posisi 
pertama. Brasil mengulangi kemenangannya di Kejuaraan 
Dunia kedua tahun 1985 di Spanyol, tetapi menderita 
kekalahan dari Paraguay dalam Kejuaraan Dunia ketiga 
tahun 1988 di Australia.  

Dikuti dari www.lombokpost.co.id 

 
1.  Siapa nama tokoh yang menciptakan olahraga futsal 

berdasarkan bacaan di atas? 
 A. Gabriel Batistuta 
 B. Pele 
 C. Ronaldinho 
 D. Juan Carlos Ceriani  
2.  Mengapa olahraga futsal dikatakan unik 

dibandingkan dengan olahraga lainnya berdasarkan 
bacaan di atas? 

 A.  Karena Pele, bintang terkenal Brasil contohnya, 
mengembangkan bakatnya dengan olahraga 
futsal. 

 B.  Karena permainan futsal sekarang dimainkan di 
bawah perlindungan FIFA di seluruh dunia. 

 C.  Karena keterampilan yang dikembangkan dalam  
futsal dapat dimainkan di lapangan berukuran 
biasa. 

 D.  Karena Kejuaraan Dunia Futsal pertama diadakan 
di Sao Paulo, Brasil, tahun 1982.  

3.  Kalimat Tanya yang sesuai dengan paragraf keempat 
adalah …. 

 A.  Apa yang mendasari diadakannya pertandingan 
futsal internasional? 

 B.  Di mana kejuaraan dunia futsal pertama 
diselenggarakan? 

 C.  Siapa nama tokoh futsal dari Brasil? 
 D.  Bagaimana awal diciptakannya olahraga futsal?  
 4.  Ide pokok paragraf ketiga adalah …. 

 A.  Pertandingan futsal pertama diselenggarakan 
pada tahun 1965. 

 B.  Kejuaraan Dunia Futsal pertama diselenggarakan 
atas bantuan FIFUSA. 

 C.  Pele, bintang terkenal Brasil mengembangkan 
bakatnya di futsal. 

 D.  Brasil menjadi pemenang di Kejuaraan Dunia 
futsal kedua tahun 1985 di Spanyol.  

 5.  Kalimat berikut yang sesuai dengan isi paragraf 
pertama adalah …. 

 A.  Paraguay menjuarai Piala Amerika Selatan 
pertama pada tahun 1965. 

 B.  Brasil menjadi pusat futsal dunia. Karena Negara 
tersebut selalu mendapat juara di setiap 
pertandingan futsal. 

 C.  Futsal diciptakan di Montevideo, Uruguay pada 
tahun 1930, oleh Juan Carlos Ceriani. 

 D.  Permainan futsal sekarang dimainkan di bawah 
perlindungan Fédération Internationale de 
Football  

  Association di seluruh dunia. 
6.  Ke mana kancil akan dikejar 
 Ke dalam pasar cobalah cari 
 Ketika kecil rajin belajar 
 Sesudah besar senanglah hati  
  
 Pesan yang terkandung pada pantun di atas adalah 

…. 
 A.  Belajar di waktu kecil jangan dipaksakan karena 

membuat malas di waktu besar nanti. 
 B.  Membiasakan belajar dari kecil akan menyulitkan 

kita sesudah besar nanti. 
 C.  Mempelajari hal-hal kecil hendaknya dilakukan di 

waktu kecil, karena di waktu besar akan belajar 
lagi. 

 D.  Belajar hendaknya dibiasakan di waktu kecil untuk 
memudahkan di waktu besar nanti.  

Teks 1  

Memelihara tanaman bisa dilakukan di kebun, halaman 
rumah dan halaman sekolah. Lahan di halaman atau 
pekarangan rumah dan sekolah, dapat berfungsi sebagai 
lumbung hidup, apotek hidup, warung hidup, pagar hidup, 
dan sebagai penambah keindahan. Lumbung hidup, 
gudang bahan makanan, yang siap dipanen sesuai 
kebutuhan. Apotek hidup, sumber obat tradisional, 
pengobatan alternatif. Warung hidup, tempat membeli 
bahan makanan bagi mereka yang memerlukan.  
  
Teks 2 

Kini dengan mudah, cepat, dan relatif murah, Anda dapat 
menghadirkan taman instan yang mungil, indah, dan 
cantik, yang siap menyegarkan suasana alami rumah. 
Pada prinsipnya, taman instan merupakan kreativitas 
perpaduan berbagai tanaman pot dengan berbagai jenis. 
Pot-pot tanaman dapat dibuat dari polybag, plastik, tanah 
liat, kaleng atau ember daur ulang kreasi sendiri.  
  
7.  Isi kedua teks di atas membahas masalah …. 
 A. kegemaran   
 B.  tanaman    
 C.  apotek hidup   
 D.  taman instant  
8.  Sudah satu bulan Syafani dan teman-temanya 

berlatih senam Sasambo. Kini mereka sudah mahir. 
Mereka berharap dalam lomba nanti bisa menang. 
Akhirnya, saat perlombaan pun tiba. Syafani dan 
teman-temanya 

 dapat menampilan gerakan yang gemulai. Riuh 
rendah sorakan penonton menyambut tampilan 
mereka. 

 
 Simpulan cerita di atas adalah …. 
 A.  Pentas senam Sasambo Syafani dan teman-

temanya mendapat sambutan dari penonton. 
 B.  Syafani dan teman-temanya berlatih senam 

Sasambo selama satu bulan. 
 C.  Syafani dan teman-temanya memenangkan 

lomba senam Sasambo. 
 D.  Syafani dan teman-temanya mengikuti lomba 

senam Sasambo.  
 
 9.  Petunjuk membuat agar-agar  
  a)  Masukkan tepung agar-agar ke dalam panci berisi 

dua gelas air. 
 b)  Aduk hingga mendidih. 
 c)  Tambahkan gula secukupnya. 
 d)  Rebus di atas kompor dengan api yang tidak 

terlalu besar. 
 e)  Angkat panci dari atas kompor. 
 f)  Setelah dingin, potong agar-agar untuk 

dihidangkan. 
 g)  Masukkan ke dalam cetakan.  
 Urutan yang tepat penggunaan pompa ban di atas 

adalah …. 



 A. b – c – d – a – f – e – g     
 B. a – c – d – b – e – g – f      
 C.  a – d – g – c – f – e – b   
 D.  b – e – c – a – f – d – g   
10.  (1) tak satu pun dilihatnya burung melintas di atasnya 
 (2) sudah seharian pemburu itu mengelilingi hutan 
 (3) akhirnya dia pulang dengan tangan kosong ke  
  rumahnya 
 (4) sesekali dia duduk di bawah pohon nan rindang 
  seraya melihat ke atas pepohonan  
  
 Urutan kalimat di atas agar menjadi paragraf yang 

padu adalah …. 
 A. (2) – (1) – (3) – (4)       
 B. (2) – (4) – (1) – (3)      
 C.  (2) – (3) – (4) – (1)  
 D.  (2) – (4) – (3) – (1)  
 11.  Yeni akan dibelikan sepeda baru 
 Yeni mendapat rangking satu  
  
 Penggabungan kalimat tunggal di atas yang tepat 

adalah …. 
 A.  Yeni akan dibelikan sepeda baru jika ia mendapat 

rangking satu 
 B.  Yeni akan dibelikan sepeda baru dan ia mendapat 

rangking satu 
 C.  Yeni akan dibelikan sepeda baru namun ia 

mendapat rangking satu 
 D.  Yeni akan dibelikan sepeda baru atau ia 

mendapat rangking satu  
 
Perhatikan pidato berikut untuk menjawab soal nomor 12 
dan 13! 
 
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat tuhan yang maha 
kuasa. Pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara 
peringatan hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April. 
Raden Ajeng Kartini merupakan salah seorang 
pejuang wanita yang sangat gigih dan memiliki semangat 
juang yang tinggi untuk kemajuan bangsa. . . . 
Demikian sambutan ini saya sampaikan, atas perhatian 
teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih. 
 
12.  Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato di atas 

adalah ….  
 A.  Peringatan Hari Kartini hendaknya dilaksanakan 

setiap saat karena perjuangan beliau sangat 
bermanfaat bagi kemajuan bangsa kita.  

 B.  -mudahan dengan peringatan Hari Kartini kita 
semua dapat meneladani perjuangan Raden 
Ajeng Kartini dalam kehidupan kita sehari-hari.  

 C.  Raden Ajeng Kartini adalah tokoh nasional yang 
hendaknya kita rayakan ulang tahunnya. 
Terutama kepada teman-teman perempuan.  

D.  Hari ini hendaknya kita peringati Hari Kartini 
dengan penuh kebahagiaan, karena dengan 
memperingati lahirnya Ibu Kartini kita semua 
dapat merasakan kemerdekaan dengan bahagia.  

 13.  Ejaan yang tepat untuk mengganti kalimat bergaris  
 bawah pada pidato di atas adalah …. 
 A. Tuhan Yang Maha Kuasa     
 B. Tuhan yang Maha Kuasa     
 C.  tuhan yang Maha Kuasa 
 D.  Tuhan Yang maha Kuasa  
14..  Perhatikan gambar berikut!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Paragraf yang sesuai berdasarkan gambar di atas  
adalah …. 
A.  Siswa laki-laki bertugas merawat taman, 

sedangkan perempuan menyapu kelas. Begitulah 
kegiatan sehari-hari sebagai pelajar yang 
mencintai kebersihan sekolah. 

B.  Sekolahku yang indah dan bersih setiap hari 
penuh  sampah, terkadang saya ingin 
membersihkan  
halaman sekolahku tetapi teman-teman yang 
sibuk membersihkan kelasnya masing-masing. 

C.  Beberapa siswa tengah sibuk membersihkan 
sekolah. Ada yang menyapu kelas dan halaman,  
 memberihkan kaca kelas, merawat taman, dan 
mengangkat sampah menggunakan keranjang 
sampah. 

D.  Halaman sekolahku setiap pagi terlihat indah dan 
rapi. Semua itu dikarenakan semua siswa selalu  
 membersihkan kelas maupun halaman sekolah. 
Inilah sekolahku yang bersih dan rapi setiap hari.  

  
15.  . . .  Jika kamu senang ataupun sedih tentu kamu 

akan berbagi dengan sahabatmu. Seorang sahabat 
yang baik adalah orang yang mengerti dan mau 
menerima kita apa adanya, serta mau berbagi dalam 
suka maupun duka.  

  
 Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas 

adalah …. 
 A.  Senang dan sedih adalah sesuatu yang wajib kita 

jumpai.  
 B.  Teman yang baik adalah kenangan dalam hidup 

kita, berbeda dengan sahabat. 
 C.  Sahabat adalah orang yang paling dekat dengan 

kita. 
 D.  Kebahagiaan dalam hidup manusia adalah 

mendapat teman yang istimewa. 
 
Matematika 

 
1. 615 – (60 x 4) – 2.800 : 35  =  …. 

a. 285   c.   300 
b. 295   d.   315 

2. Jika  a = 12 x (– 6)  dan  b = (– 4) – 10 
 Maka nilai  a – 2b  =  …. 

a. – 100   c.   – 58 
b. – 86   d.   – 44 

3. 
7

3
 x  

3

2
4  :  

2

1
1   =  …. 

a.
3

2
   c.   

3

1
1  

4

3
     d.   

3

2
1  

4. Adi berlatih renang 8 hari sekali,  Beni berlatih se- 
 tiap 6 hari sekali dan Coki setiap 12 hari sekali.  Ji- 
 ka mereka berlatih bersama pada hari Senin,  ma- 
 ka ketiga anak itu berlatih bersama lagi pada hari 
 …. 

a. Rabu  c.   Jumat 
b. Kamis  d.   Sabtu 

5. Volume sebuah kubus 5.832 cm
3
.   Panjang rusuk 

 kubus tersebut adalah  ….  cm 
a. 14   c.   18 
b. 16   d.   22 

6. Sebuah kendaraan berangkat pukul 7.30 dan tiba 
 di tujuan pukul 13.00  menempuh jarak 330 km. 
 Kecepatan rata-rata kendaraan tersebut adalah 
 …   km/jam 

a. 48   c.   54 
b. 50   d.   60 

7. Banyaknya titik sudut  pada 

bangun di samping adalah  …. 

 a. 8 

b. 9 

c. 10 

 d. 11 

 

 
 
 
 



8.   Volume bangun di 
samping adalah          12             9 

…    cm
3
       

a. 900    15 
b. 1.350 
c. 2.250                25 cm 
d. 3.000 

 
 
 
 

9. Perhatikan jaring-jaring berikut ! 
1   2 
 
 
 
 
 
3   4 
 
 
 
 
 
Jaring-jaring yang dapat membentuk bangun ba- 
lok adalah  …. 
a. 1 dan 3  c.   2 dan 4 
b. 2 dan 3  d.   1 dan 4 

10. Luas daerah yang diarsir   20 cm 
gambar di samping 

adalah  …    cm
2
      12 

a. 308         20 
b. 312 
c. 344 
d. 376 

          6 cm 

 
 

11. Perhatikan bidang Cartesius berikut ! 
 
 

      5              A 
 
 
      B        3 
 
 
 
 
      – 5       – 3                                 3           5 
 
 
 
      – 3             D 
 
 
    C     – 5  
 
 

 
Titik yang berkoordinat  (– 3, – 5)  adalah titik …. 
a. A   c.   C 
b. B   d.   D 

 
12. Kakek mempunyai tanah pekarangan di dua tem- 

pat.  Tanah tersebut luasnya masing-masing 0,8 

hektare dan 2,45 dam
2
.    Luas seluruh tanah pe- 

karangan kakek adalah  …   m
2
 

a. 325   c.   8.245 
b. 1.045  d.   80.245 

 
13. Berikut data kegemaran sekelompok siswa pada 

jenis olah raga tertentu. 
Jika banyak siswa  yang  

diamati  120 anak, futsal        basket 

maka banyak       20% 

siswa yang gemar         bridge 

renang adalah …           15 % 

a. 30 anak   10%       renang 
b. 32 anak             voli 
c. 36 anak 
d. 40 anak 

 

14. Dari beberapa kali ulangan matematika,  Roni 
mendapat nilai sbb :   7,  8,  6,  8,  9,  7,  8,  9 
Rata-rata nilai ulangan Matematika Roni adalah 
…. 
a. 7,50   c.   7,75 
b. 7,62   d.   7,875 

15. Berikut ini data nilai dari beberapa kali ulangan 
IPA  : 
7 8,5 6 6,5 8 
8,5 9 7 6 8 
Median dari data di atas adalah …. 
a. 7   c.    8 
b. 7,5   d.   8,5 

 
 
Ilmu Pengetahuan Alam 

 
1. Biji jarak dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai . . . . 

     a. bahan bakar minyak          
     b. bahan kerajinan 
 c.  bahan kosmetik 
 d. bahan makanan          

2. Hewan yang memiliki daur hidup seperti belalang  
 adalah . . . . 
 a. nyamuk   
 b. kupu-kupu   
 c. katak 
 d. kecoak 

 
3.  Perhatikan gambar di samping! 
 Susunan rantai makanan seperti  
 pada gambar ular berperan sebagai . . . .produsen 

a. konsumen 1 
b. konsumen 2 
c. konsumen 3 
d. produsen 

 
4.  Pada batang tumbuhan dikotil terdapat jaringan yang 

aktif tumbuh yaitu jaringan kambium. Jaringan 
kambium pada tanaman dikotil berperan dalam . . . . 

 a. Proses fotosintesis 
 b. penyerapan air dan unsur hara dari tanah 
 c. mengukuhkan dan menguatkan batang 
 d. pembesaran ukuran batang tumbuhan 
5. Salah satu enzim yang dihasilakan lambung adalah 

HCl yang berfungsi untuk . . . . 
 a.  mencerna amilum menjadi gula sederhana 
 b.  membunuh kuman penyakit yang terdapat pada  
  makanan 
 c.  memecah lemak menjadi butiran-butiran lemak 
 d.  mengendapkan protein susu menjadi kasein 
6.  Perhatikan gambar di samping!  
 Pada peredaran darah kecil, aliran darah  

     yang mengandung banyak CO2  dan   
 O2  ditunjukkan oleh  nomor . . . . 

a. 5 – 2 – 4  dan  4 – 6 – 1  
b. 2 – 4 – 5  dan  6 – 1 – 3  
c. 1 – 2 – 5  dan  5 – 4 – 3  
d. 6 – 1 – 3  dan  3 – 5 – 2  

 
7.   Perhatikan tabel perkembangan fisik manusia berikut! 

 

No Perempuan Laki-laki 

i 
ii 
iii 
iv 

pinggul membesar 
suara menjadi berat 
timbul jerawat 
mengalami mentruasi 

mengalami mimpi 
basah 
tumbuh jakun 
pinggul membesar 
tumbuh kumis 

 
Pasangan ciri perkembangan fisik perempuan dan 
laki-laki pada masa puber yang benar  ditunjukkan 
pada nomor . . . . 
a. i dan ii 
b. i dan iv 
c. ii dan iii 
d. ii dan iv 

 
8.  Ibu Nunung akhir-akhir ini terlihat cepat lelah. 

Kadangkadang juga kesemutan dan mudah 
mengantuk. Oleh dokter ia dianjurkan banyak makan 
makanan yang mengandung zat besi. Dari ciri-ciri 
tersebut, ibu Nunung menderita penyakit . . . . 



a. leukemia 
b. anemia 
c. hipertensi 
d. diabetes 
 

9. Perhatikan gambar  di samping ini ! 
 Perubahan wujud yang terjadi di air adalah . . . . 

a. menguap  
b. menyublim  
c. mencair 
d. membeku 
 

 
 
 
10.   Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini! 

       Jika saklar 3 (S3) diputus, maka lampu yang tidak 

menyala adalah .... 

 A. 1 
 B. 2 
 C. 3 
 D. 4 
 
11.   Peristiwa yang merupakan bukti cahaya merambat 

lurus yaitu . . . . 

 A.  memantulnya cahaya pada cermin 

 B.  rambatan cahaya matahari yang lurus ketika 

melewati genting kaca 

 C.  cahaya menembus benda bening 

 D.  terbentuknya pelangi pada saat hujan 

 

12.  Planet yang mempunyai ciri kaya air dan oksigen 

adalah ….  

 A. Merkurius 

 B. Venus 

 C. Bumi 

 D. Mars 

 
13.  Jenis pesawat sederhana pada gambar disamping  

merupakan  contoh tuas jenis ...  
      

 A. kesatu       
 B. kedua  
 C. ketiga 
 D. keempat 
 
 
14.  Urutan peredaran darah besar yang benar adalah . . .  
 A. 5 – 10 – 1 – 2 – 7 
 B. 6 – 8 – 3 – 4 – 9 
 C. 4 – 9 – 5 – 10 – 1 
 D. 2 – 7 – 6 – 8 – 3 
 
 
 
 
 
15.  Fungsi enzim yang dihasilkan 

organ pencernaan yang 

ditunjuk oleh huruf  Y adalah 

mengubah .... 

 A.  pepton menjadi asam 

amino 

 B.  asam amino menjadi 

pepton 

 C.  pepton menjadi pepsin 

 D.  protein menjadi pepton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilmu Pengetahuan Sosial  

 
1.   Manusia adalah mahkluk sosial. Ini berarti manusia ... 

. 
 a.  tidak bisa hidup seorang diri tanpa bantuan orang 

lain 
  b.  bisa hidup seorang diri tanpa bantuan orang lain 
  c.  menggantungkan hidupnya pada orang lain 
  d.  menolak campur tangan orang lain dalam 

hidupnya 
2.   Salah satu masalah kependudukan negara kita 

adalah rendahnya kualitas penduduk. Salah satu 

penyebab rendahnya kualitas penduduk adalah  ini 

adalah ... . 

  a. penduduk sudah peduli pendidikan anak 

  b. banyak lulusan sarjana yang menganggur 

  c. penduduk rajin belajar sendiri 

  d. tingkat pendidikan penduduk rendah 

3.   Pada saat perundingan Linggajati, delegasi Indonesia 

diwakili oleh . . . . 

  a. Sutan Syahrir  c. Ir. Soekarno 

  b. Moh. Hatta  d. Mr. Amir Syarifuddin 

4.   BPUPKI diketuai oleh . . . . 

  a. Ir. Soekarno  c. Drs. Mohammad Hatta 

  b. Radjiman Wediodiningrat  d. Ahmad Subardjo 

5.   Wilayah lautan yang diukur 12 mil dari pantai paling 

luar sebuah Negara disebut …. 

a. Laut teritorial  c. ZEE 

 b. Laut lepas  d. Teluk 

6.   Pendiri Kerajaan Majapahit adalah  …. 

a. Kertanegara  c.  Hayam Wuruk 

 b.  Raden Wijaya  d.  Samarotungga 

7.  Nilai-nilai sosial dalam masyarakat menjadi semakin 

luntur karena globalisasi. Hal tersebut ditandai 

dengan . . . . 

a.  semangat gotong royong semakin tinggi 

b.  setiap orang lebih mementingkan kemakmuran 

sendiri 

c.  sikap individualistik mulai terkikis 

 d.  tradisi masyarakat masih dipertahankan 

8.  Benua yang tidak dihuni manusia adalah . . . . 

a. Amerika    c. Eropa 

 b. Afrika    d. Antartika 

9.  Negara di kawasan Asia Tenggara yang juga disebut 

sebagai negara kota adalah . . . . 

a. Vietnam 

b. Malaysia 

c. Thailand 

 d. Singapura 

10. Daerah yang ditandai oleh huruf A adalah Negara …. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. Thailand  c. Laos 
 b. Myanmar  d. Vietnam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pendidikan Kewarganegaraan 

 
1.  Manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti 

membutuhkan orang lain, sehingga disebut .... 

 a. makhluk politik  c. makhluk sosial 

 b. makhluk individu  d. makhluk  berbudi 

2.  Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat 

adalah Presiden .... 

 a. Abdurrahman Wahid 

 b. Megawati Soekarno Putri 

 c. Soekarno 

 d. Susilo Bambang Yudhoyono 

3.  Berikut ini contoh kegiatan yang dapat mempererat 

persatuan dan kesatuan masyarakat, kecuali ... . 

 a. bergotong royong membersihkan lingkungan 

 b. kerja bakti memperbaiki jalan yang rusak 

 c. membantu tetangga yang sedang ada hajatan 

 d. bersama tetangga membicarakan kejelekan orang 

4.  Ada dua cara dalam mengambil keputusan bersama, 

yaitu ... . 

 a.  voting dan penunjukan 

 b.  aklamasi dan pengambilan suara terbanyak 

 c.  musyawarah dan aklamasi 

 d.  musyawarah mufakat dan pengambilan suara 

terbanyak 

5.  Organisasi sekolah yang dibentuk untuk menangani 

masalahmasalah yang berkaitan dengan kesehatan 

warga sekolah disebut ... . 

 a. Palang Merah Indonesia 

 b. Organisasi kepramukaan 

 c. Koperasi sekolah 

 d. Usaha Kesehatan Sekolah 

6.  Ir. Sukarno mengemukakan gagasannya tentang 

dasar negara pada tanggal .... 

a. 4 Juni 1945 

b. 3 Juni 1945 

c. 2 Juni 1945 

 d. 1 Juni 1945 

7.  Menteri Luar Negeri Indonesia yang menandatangai 

naskah Deklarasi Bangkok adalah .... 

a. Adam Malik   c. Ali Murtopo 

 b. Mochtar Kusumaatmaja  d. Ali Alatas 

8.  Untuk menjaga perdamaian di negara yang sedang 

mengalami konflik, Indonesia mengirim…. 

a. pasukan antihuru-hara  c. pasukan berani mati 

b. pasukan Garuda   d. pasukan tempur 

9.  Berikut ini anggota Panitia Sembilan dalam BPUPKI, 

kecuali .... 

a. Ahmad Subarjo 

b. Sutan Syahrir 

c. Mr. Moh. Yamin 

 d. K.H. A. Wachid Hasyim 

10.  Secara geografis wilayah Indonesia terletak di antara 

dua benua, yaitu ... . 

a. Benua Asia dan Benua Afrika 

b. Benua Asia dan Benua Amerika 

c. Benua Asia dan Benua Australia 

 d. Benua Asia dan Benua Eropa 

 

Pendidikan Agama Islam  

 
1. Terjemahan lafdziyah kalimat “   َِمْن َعلَق “  yang benar 

adalah… 
A. dari segumpal darah 

B. dari segumpal daging 

C. dari tanah keras 

D. dari tanah liat          

2. Berikut ini yang  termasuk contoh  takdir mu’allaq 

adalah…. 

A. kebodohan  

B. kematian  

C. kelahiran 

D. perjodohan     

3. Lafadz Al-qur’an “ بِاْسِم َربَِِّك “ memiliki arti… 

A. atas nama Tuhanmu 

B. atas nama Tuhanku 

C. dengan nama Tuhanmu 

D. dengan nama Tuhanku 

4. “ Madinatul Munawwarah” adalah sebutan untuk kota 

.…. 

A. Thaif      

B. Makkah 

C. Jedah 

D. Madinah    

5. Nama sahabat yang disiksa kaum kafir di terik-

panasnya padang pasir  adalah ….  

A. Habab bin Arat     

B. Amar bin Yasir 

C. Bilal bin Rabah 

D. Amar bin Ash    

  

6. Salah satu contoh takdir mubram berikut ini adalah ….  

A. lahir dengan jenis perempuan   

B. lahir dengan warna kulit hitam 

C. lahir dengan operasi 

D. lahir dengan bantuan bidan   

7. Sholat dikatakan syah apabila telah memenuhi syarat 

syahnya sholat antara lain…. 

A. membaca do’a dianatara dua sujud 

B. bergerak berturut-turut sampai tiga kali 

C. menutup aurot 

D. membaca do’a Al-ihlas 

8. Nisan zakat Maal yang berupa emas sebanyak … 

A. 2.5% 

B. 3.5% 

C. 4% 

D. 5.3% 

9. Nama Nabi yang bergelar “Habibullah” adalah …. 

A. Nabi Adam AS 

B. Nabi Hud AS 

C. Nabi Lut AS 

D. Nabi Muhammad SAW 

10. Panglima terkenal pada masa Kholifah Abu bakar 

Sidiq bernama…. 

A. Kholid bin Walid 

B. Kholid bin Harist 

C. Yazid bin Harist 

D. Abu sofyan 
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