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PETUNJUK UMUM

1, Tulis nomor Anda pada lembar jawaban

2. Perikasalah dan bacalah soa/-soal dengan teliti sebelum Anda menjawabnya

3. Dahulukan menjawab soal-soalyang Anda anggap mudah

4, Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan

5, Hitamkan kotak pada huruf jawaban yang benar dengan memakai pinsil 28

6, Apabila ada jawaban yang akan diganti, hapuslah jawaban yang salah dengan karet penghapus sampai bersih, kemudian isi

dengan jawaban yang Anda anggap benar,

Contoh:

a. Sebelum dijawab

b. Sesudah dijawab

c, Sesudah diperbaiki
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PETUNJUK KHUSUS :

Soal No. 1 s/d 50 hitamkanlah pada huruf a,b,c, atau d yang benar pada lembar jawaban dan kerjakan dengan
benar.

L, Perhatil<an gambar berikut ini !

rti pada gambar disamping adalah ,..,
a, Erupsi eksplosit berupa ledakan yang posisi dapur magmanya relatif dangkal
b. Erupsi efusit berupa aliran magma yang cair yang bergerak ke segala arah
c, Merupal<an hasil dari dari timbunan material vulkanik yang padat
d. Merupakan erupsigabungan el<splosif dan efusif yang mengalami ledakan secara berulang-ulang

2. r tanah longsor berikut berikut ini!
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1, Tulis nomor Anda pada tembar jawaban

2, Perikasalah dan bacalah soa/-soa/ dengan teliti sobelum Anda menjawabnya

3. Dahulukan menjawab soa/-soa/ yang Anda anggap mudah

4. Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan

5, Hitankan kotak pada huruf jawaban yang benar dengan menakai pinsil 28

6, Apabila ada jawaban yang akan diganti, hapuslah jawaban yang salah dengan karet penghapus sampai bersih, kemudian isi

dengan jawaban yang Anda anggap benar,
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PETUNJUK KHUSUS :

Soal No. 1 s/d 50 hitamkanlah pada huruf a,b,c, atau d yang benar pada lembar jawaban dan kerjakan dengan
benar.

L, Perhatil<an gambar berikut ini !

pada gambar di samping adalah ...,

a, Erupsi eksplosit berupa ledakan yang posisi dapur magmanya relatif dangkal
b. Erupsi efusit berupa aliran magma yang cair yang bergerak ke segala arah
c. Merupal<an hasil dari dari timbunan material vulkanik yang padat
d, Merupakan erupsi gabungan eksplosif dan efusif yang mengalami ledakan secara berulang-ulang

2. Perhatil<an bar tanah longsor berikut berikut inil



Berdasarkan gambar di atas, carf ying:dilakukan untuk menanggulangi'keiusakan'alam tersebut adalah denian

melaksanakan ....

a. Reboisasi

b. lleggal Logging

c. Terassering
d. Sedimentasi

3. Perhatikan Peta di bawah ini!

Berdasarkan peta di atas, kondisi
a. l(emarau
b. Hujan

c. Pancaroba
d. Peralihan

Sungai hujan, sungai gletser dan

a. Sumber airnya

b. Aliran airnya
c. Wilayah penyebarannya

d. Kekuatan arus airnya

Perhatikan data berikut!

atau keadaan alam di lndonesia mengalami musim ....

sungai campuran merupakan 3 jenis pengelompokkan sungai menurut .."

1. Fasilitas kesehatan lengkaP

2. Peperangan

3. Renahnya tingkat kesehatan

4. Adanya ajaran agama larangan bunuh diri
5. Program KB

6. Negara dalam keadaan damai

Berdasarkan data di atas yang termasuk anti mortalitas ditunjukkan nomor ..'.

a. 'J.,,2 dan4
b, 3,5 dan 6
c. L,4 dan 5

d, 4,5 dan 6

4.

5.

6. Perhatlkan data berikutl

L Pendapatan perkapita tinggi
ll. Pertumbuhan penduduk tinggi
lll. Angka harapan hidup tinggi
lV. Pengelolaan sumber daya alam optimal
V. Aneka kematian tin
Berdasarkan data di atas ciri-ciri Negara berkembang dibidang kependudukan, ditunjukkan pada nomor ....

a. I dan ll
b. llldan lV

c. ll dan lll
d. lldan V
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Pada gambar di atas negara maju ditunjukkan nomor ....

a. 1,2dan3
b. 2,3 dan 4

c. 3,4 dan 5
d. 4,5 dan 6

Kota Seria salah kota di kawasan Asia Tenggara yang menghasilkan minyak bumi terbesar terdapat di negara ....

a. lndonesia
b. Myanmar
c. Malaysia
d. Brunei Darussalam

Karakteristik atau ciri-ciri benua :

1. Terdapat air terjun niagara
2. Terdapat peradaban kuno suku bangsa Aztec
3. Terdapat piramida yang merupal<an makam raja-raja
4, Terdapat Burun terluas yaitu gurun sahara
5. Terdapat gunung api tertinggi di dunia yaitu gunung Kilimanjoro

Ciri-ciri bentang alam benua Afrika ditunjukkan pada nomor..,,
a. 1,2dan3
b. 2,3dan4
c. 1", 3 dan 5
d. 3,4 dan 5

Berikut ini yang merupakan karakteristik Samudera Hindia, antara lain
1. Merupal<an samudera paling luas didunia
2. Terdapat arus panas Kuroyuiwa dan arus dingin Oyosyiwo
3. Tempat munculnya gelombang El Nino dan Lanina
4. Terletak pada kawasan bujur barat
5. Menjadisumber hujan rakyat Asia
Karakteristik Samudera Pasifik ditunjukkan pada nomor ....

a. 1dan2
b.2dan4
c.3dan4
d.4dan5

Perhatikan data berikut ini:
1". Merupakan wilayah yang paling dingin
2, Terdapat pegunungan Transantartika
3. Merupakan lautan es yang terus membeku sepanjang tahun
4. Merupakan sumber hujan penduduk sekitarnya
5. Sgring muncul gelombang yang ekstrim
Karakteristik kutub selatan ditunjukkan pada nomor ....

a. 1dan2
b. 2dan4
c. 3dan4
d. 4dan5

r0.

11.



PETA L(}KASI PENETVIIJ,IN FOSIL nclANUSTIT PURBA

12. Peta fosil di lndonesia

Berdasarkan peta di atas tempat ditemukannya fosil manusia purba Homosoloensis ditunjukkan pada nomor....

a. 1

b.2
c.3
d.4

L3. Daftar ciri-ciri kerajaan .......,..

1. Berdiri pada abjad ke 7 M
2. Pusat kerajannnya di Palembang Sumatera Selatan
3. Merupakan jalur pelayaran dan perdagangan di selat Malaka
Kerajaan yang sesuai dengan ciri atau karakteritik tersebut di atas adalah ....

a. Mataram
b. Taruma negara

c. Pajajaran
d. Sriwijaya

Salah satu walisanga yang menyebarl<an agama lslam dengan menggunakan wayang adalah ...,

a. Sunan Kudus

b. Sunan Kalijaga

c. Sunan Drajat
d. Sunan Gunung Jati

Cara-cara kolonialisme Portugis dan Belanda:
1. Mendirikan VOC

2. Mendirikan benteng pertahanan
3. Menerapl<an kerja paksa

4. Menguasaipelabuhanmalaka
5. Mendirikan pos-pos perdagangan

Dari pernyataan diatas yang merupakan cara kolonialisme Belanda adalah nomor ,...

a. 'J" dan 2

b. 2dan4
c. 3dan4
d. 4dan5

Pada masa pemerintahan Rafles menerapkan sistem penjajahan yang di kenal .,,.
a. Romusha

b. Kerja rodi
c. Cultur stelsel
d. Landrent sistem

L4,

15.

L6.



17. Perhatikan di bawah ini !

1. Adanya politik etis
Z. l(emenangan Jepang terhadap Rusia

3, Bangkit Negara Negara diAsia Afrika
4. Munculnya kaum terpelajar

Berdasarl<an data diatas yang merupakan faktor dari dalam

lndonesia di tunjukkan nomor ....
a. L,2 dan 3
b. 2,3 dan 4

c. L,4 dan 5

d. 2,3 dan 5

negeri (internal) munculnya pergerakan riasional di

18. Peristiwa sejarah yang pertama menegaskan secara jelas tentang identitas nasional indonesia adalah lcetika

berdiri organisasi,,,,
a. BudiUtomo
b. Perhimpunan indonesia

c, Partai komunis lndonesia
d. Partai nasional lndonesia

L9,

20.

2L.

22.

Bentuk negara lndonesia yang di setujui dalam sidang BPUPKI adalah

a. Federal

b. Republik
c, Monarl<i

d. Kerajaan

Daftar pernyataan peristiwa Rengasdengklol<

t. Agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh jepang.

2. Agar Bung Karno dan Bung Hatta mau bekerja sama dengan Jepang untuk kepentingan bersama.

3. Mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta segera meproklamasikan kemerdekaan lndonesia.

4, Agar para pemuda dapat mempengaruhi Bung Karno dan Bung Hatta dalam menyusun teks

l<emerdekaaan.

Dari pernyataan di atas yang merupakan tujuan para pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta

Dengklok adalah nomor ..,,

a. 1dan2
b. 1dan3
c. 2dan3
d. 3dan4

proklamasi

ke Rengas

Pengaruh perang dunia llterhadap lndonesia di bidang politik adalah....

a. jepang akan memberi l<emerdekaan lndonesia

b. Sebagian sumber daya alam di eksploitasi Jepang

c. Sebagian tenaga rakyat dijadikan Romusha

d, Semua organisasi politik di bubarl<an oleh Jepang

Mal<na semboyan "Merdeka atau Mati" yang di pegang teguh para pejuang dalam mempertahankan
kemerdekaan lndonesia adalah.....,

a. lndonesia harus merdeka meskipun semua pejuang harus mati.
b. Pejuang rela matidemi mempertahankan kemerdekan,

c. lndonesia pasti merdeka jika semua musuh telah mati.

d. Pejuang di seluruh daerah bertekad untuk berjuang sampai mati.

Bukti bahwa Belanda tidak menepati isi keputusan KMB adalah....,

a. Belanda masih memiliki beberapa perusahaan di lndonesia.

b. Belanda tidak mau meninggalkan lrian Barat setelah akhir tahun 1950.

c. Belanda membentuk pemerintahan bonel<a di Papua.

d. Pernyataan Belanda yang menyatakan bahwa lrian Barat sebagai wilayahnya.

23.
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Peran tokoh pada gambar diatas dalam perjuangan merebut lrian Barat adalah sebagai ......

a. Panglima komando mandala.
b. Pemimpin operasijaya wijaya.
c. Mengeluarl<ankebijakantrikora.
d. l(omandan operasijatayu dan serigala.

25. Daftar pemberontakan yang,terjadi periode 1950-1955

1. Pemberontakan PKI di Madiun.
2. Dl/Tll dijawa barat.
3. APRA di bandung 23 Januari 1950.

4. Pemberontakan Andi Azis 5 April L950.
Dari daftar pemberontakan tersebut diatas yang merupakan persaingan ideologis yang bertujuan mendirikan"
Negara soviet republik lndonesia adalah nomor ....

a. 1

b.2
c.3
d.4

Daftar agenda Reformasi
1. Hapuskan Dwi fungsi ABRI.

2. Presiden Suharto mundur darijabatannya.
3. Tegakkan hak azasi manusia"

4. hapuskan kkn,

5. perbaikan keadaan ekonomi.
6. perbaikan dibidang politik.
Dari agenda reformasi tersebut diatas yang belum tercapai saat ini adalah nomor......
a, l-,2 dan 3.

b. 2,3 dan 4,

c. 2,5 dan 6,

d. 4,5 dan 6.

Lembaga Keuangan PBB yang memberi bantuan pada lndonesia agar ke luar dari krisis moneter tahun 1998
adalah ....

a, IMF ( lnternasioanal monetary fund )

b. UNDP ( United Nations Development program )

c, IDA ( lntrnasional Development Association )
d. APEC (Asia pasific economy community )

28. Perhatil<an data dibawah ini I

l",Asimilasi
2, Akomodasi
3. Kerjasama

4. Kompetisi
5. Kontarvensi
6. Konflik
Berdasarkan data di atas yang merupakan interaksi sosial yang disosiatif adala nomor ....

a. 1,2 dan 3,

b, 1,3 dan 5.

c, 2,4 dan 6.

d. 4, 5 dan 6,

27.



29. Csntohsugesti yang terjadi dimasyarakat adalah peristiwa....

a. seorang pasien merasa cepat sembuh dari sakit ketika berobat ke dokter.
b. Seorang anak kecil melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanyakemudian meniru .

c. Dua orang anak yang saling mengenal kemudian merasa bersaudara dan saling membantu.
d, Seorang pemimpin yang selalu menegur anak buahnya ketika melihat ada penyimpangan.

30. Putri anak yang masih kecil melihat penyanyi di televisi kemudian mencoba meniru melakukan apa yang telah
putri lihat, tindakan putri tersebut dinamakan....

a. lmitasi ,

b, Sugesti,

c. Simpati.
d. ldentifiksi

3!.. Bentuk penyimpangan sosial yang positif di masyaral<at adalah seorang ,,,.

a. Pejabat yang melakul<an korupsi

b. Wanita menjadi supir bis antar kota

c. Pemuda yang mencuri untuk membantu nafkah keluarga

d. Siswa yang membolos sekolah karena membantu pekerjaan orang tua di rumah

32. Perilakumenyimpang yang terbentuk oleh tayangan media televisi yang kurang mendidik dapat terlihat pada

perilaku pemuda dan pemudi yang ...,
a, Bertutur kata dan berbusana yang tidak sopan

b. Berbicara meniru penyiar sebuah stasiun televisi
c. Bersikap modern dan berfikir rasional

d. Berbicara berapi-api bergaya seperti seorang motivator

33. Peranan tokoh masyarakat seorang ulama melal<ukan upaya pengendalian sosial kehidupan sehari-hari yaitu

dengan seikap ....

a. l(eteladanan perilal<u berdasarkan ajaran agamanya

b, Memaksa semua mesyarakat mengikutiajaran aBamanya

c. Mengajarl<an agamanya pada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat perbedaan SARA

d. Keras terhadap masyarakat yang tidak mau menerima ajaran agamanya

34. Contoh perubahan perilaku masyarakat secara lambat, terjadi pada perkembangan budaya masyarakat suku ....

a. Badui

b. Jawa

c. Sunda

d. Batak

35. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan dampal< posistif globalisasi terhadap kehidupan masyaral<at

adalah ....

a. Dapat mengal<ses informasi lebih cepat
b. Terpenuhi berbagai kebutuhan masyarakat
c. Meningkatnya kehidupan sosial budaya
d. Terbentuknya sifat individualisme dan konsumtif

36. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yang sesuai dengan UUD 1945 adalah .....
a. Memanfaatl<an sumber daya secara maksimal

b. Mengeksploitasi kekayaan alam yang melimpah
c. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan ekonomi
d. Memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana

37. Penerapan prinsip ekonomi bagi siswa tingkat SMP adalah ....

a. Menggunakan pakaian seragam yang bermerk
b. Mengkonsumsi makanan siap saji

c. Pergi ke sekolah diantar mobil mewah
d. Membelialat tulis di koperasisekolah

I
I

I
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penerapan prinsip ekonomi pada rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari adalah ....

a, Menyumbangkan baju layak pakaidi pantiasuhan dekat rumahnya

b. Mengembangkan usaha keluarga dan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial

c. Belanja kebutuhan sehari-hari di pasar terdekat
d. Menghabiskan waktu akhir pekan seluruh anggota keluarga ke tempat-tempat wisata

Dampak negatif perilaku konsumtif dalam kehidupan sehari-hari adalah ....

a. Semua kebutuhan sehari-hari keluarga terpenuhi dengan bail<

b. Benda yang dimiliki keluarga bernilaitinggidan mewah

c. Barang yang dimiliki berlimpah melebihi dariyang dibutuhkan

d, Pemborosan l<arena belanja tidak berdasar kebutuhan

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang .".

a, Tingkat pendapatan, selera, sikap hidup dan lingkungan tempat tinggal

b. Agama, tingkat pendidikan, dan lingkungan keluarga

c. Tingkat pengeluaran, tingkat pendidikan dan lingkungan hidup

d. Strata sosial, tingkat pendidikan, agama dan besarnya pengeluaran

Salah satu contoh bentuk kreativitas dalam tindakan el<onomi adalah ..'.

a, Pal< didi menerima nasib sebagai seorang buruh lepas dengan upah yang kecil

b. Bu Ani menjadi ibu rumah tangga selalu menyediakan konsumsi keluarga dengan baik meskipun harus

berhutang
c. Pak Budi mempertahankan usaha keluarga secara turun temurun

d. pak Adi bekerja keras dengan menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan kualitas dan l<uantitas

hasil produksi perusahaannya

Bentuk inovasi yang dapat dilakukan dalam bidang pertanian adalah dengan melaksanakan ....

a. 5entralisasi pertanian

b. Diversifil<asi pertanian

c. Sistem panca usaha tani
d. Penambahan lahan baru untuk pertanian

Daftar faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional :

1. Adanya keterbatasan kemampuan tiap-tiap negara

2. Terdapat spesialisasi produltsi

3. Rendahnya tingkat penggunakan teknologi

4. Adanya politik proteksi

Dari daftar di atas yang merupakan fal<tor pendorong timbulnya perdagangan internasional pada nomor '...

a.1dan2
b. Ldan3
c. 2dan3
d.3dan4

Manfaat perdagangan internasional bagi peningkatan perekonomian lndonesia adalah ....

a, Naik turunnya nilai rupiah terhadap valas

b. Banyak barang import di lndonesia

c. lndustri dapat terus meningkat tanpa batas

d. Terpenuhinya kebutuhan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri

Daftar hambatan perdagangan internasional
1. Perbedaan mata uang tiap negara

2. Adanyakebijakanproteksionisme
3. Birokrasi kegiatan eksport-import yang sulit
4. Terjadinya embargo ekonomidan peperangan .

Hambatan perdagangan internasionalyang paling dominan bagi lndonesia adalah ....

a.L
b.2
c.3
d.4

45.
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Tujuan kerja sama ekonomi antar negara adalah ..'.

a. Menambah devisa negara dan mengurangi pengangguran

b. Meningkatkan persaingan kualitas produksi antar negara

c, Meningkatkan kualitas tingkat konsumtif masyarakat

d. Memerangi kemiskinan negara-negara diseluruh dunia

Bentuk kerjasama ekonomi di bawah ini yang merupakan contoh kerjasama Ekonomi Regionaladalah ...,'.'..

a. IBRD (lnternationat Bank Reconstruction Development)

b. ADB (Asean Development Bank)

c. OPEC (Organization Pertrolium Exporting Countries)

d, UNIDO (United Nations lndustrial Develompent Organization)

el<oTabel organisasi el(onom

I il ilt IV

T. MEE ASEAN IMF tLo

2, ADB OPEC IFC GATT

3. ADA APEC GATT OPEC

4. NAFTA IBRD IBRD APEC

Berdasarkan tabel di atas , badan ekonomi yang bersifat multiteral terdapat pada ....

a. l

b. ll
c. lll
d. rv

49. Dampak positif globalisasiterhadap perkembangan sosial budaya masyarakat adalah .."

a. Berubahnya gaya hidup dan perilaku masyarakat

b. Munculnya sikap westernisasi dan konsumtif
c. Budaya lndonesia semakin berkembang dan lebih dikenal oleh masyarakat internasional

d, Meningkatnya rasa memiliki dan mencintai budaya aslidaerah-daerah kita nmasing-masing

50. Daftar dampak kerjasama internasional:
L. Meningkatnya daya saing ekonomi
2. Mendorong hiduP konsumtif
3. Menciptakan lapangan pekerjaan

4. l(etergantungan dengan negara lain

5. Adanya intervensi negara asing ke lndonesia

Dari daftar di atas yang merupakan dampak positif kerjasama el<onomi internasional bagi perekonomian

lndonesia ditunjukkan nomor ....
a. ldanz
b. 1dan3
c. 2dan4
d.3dan5


