
JAWABAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SMP 

KELAS VII 

BAB 1. BENTUK-BENTUK MUKA BUMI 

PG : 

1. (C) Tenaga Orogentik adalah tenaga yang menyebabkan terbentuknya lipatan atau 
patahan. 

2. (B) Tenaga yang menyebabkan perombakan dan pengikisan oleh tenaga eksogen di 
permukaan bumi disebut orogenese 

3. (A) Tenaga orogenese juga merupakan tenaga pembentuk benua. 
4. (A) Batuan pasir merupakan contoh dari batuan sedimen mekanis  
5. (A) Deflasi atau korasi adalah erosi oleh angin, sedangkan abrasi adalah proses 

pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak, 
 eksarasi adalah erosi yang disebabkan oleh pengerjaan es yang mencair atau gletser,  

6. (C) intrusi adalah sebuah batuan beku yang telah menjadi kristal dari sebuah magma 
yang meleleh di bawah permukaan Bumi dengan kata lain penyusunan magma yang 
hanya sampai pada lapisan kulit bumi dalam dan tidak keluar. Ekstrusi adalah sebuah 
fenomena geologi di mana terjadi keluarnya magma ke permukaan bumi dan menjadi 
lava atau meledak secara dahsyat di atmosfer, sedangkan  . Erupsi adalah fenomena 
keluarnya magma dari dalam bumi,  Infiltrasi adalah proses meresapnya air atau 
proses meresapnya air dari permukaan tanah melalui pori-pori tanah. 

7. (B) proses pembentukan batuan metamorfosa disebabkan oleh faktor diantaranya suhu 
yang tinggi, tekanan, dan waktu yang sangat lama. 

8. (B) seismograf adalah alat pengukur gempa, sedangkan ilmu yang mempelajari 
tentang gempa disebut seismologi. 

9. (A) Gempa tektonik merupakan gempa yang paling banyak menimbulkan kerugian. 
10. (B) sumber pusat gempa disebut hiposentrum. 

Essay : 

1. Siklus geologi : batuan melapuk, setelah terjadi pelapukan lalu mengalami erosi atau 
batuan-batuan pecah menjadi partikel yang lebih kecil sehingga mudah untuk 
berpindah tempat. 

2. Gerakan magma menuju permukaan bumi melalui celah-celah atau retakan-retakan 
disebut erupsi linear atau erupsi belahan. Erupsi linear menghasilkan lava yang cair 
dan membentuk plato sedangkan Erupsi sentral adalah lava yang keluar melalui 
terusan kepundan. 

3. Dataran rendah diidentifikasikan  sebagai  relief daratan yang mempunyai ketinggian 
antara 0 - 400 m. Dataran tinggi diidentifikasikan sebagai relief daratan yang relatif 
landai dengan ketinggian antara 400 - 1.000 meter dari permukaan air laut, sedangkan 
Lembah adalah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau 
perbukitan yang luasnya dari beberapa kilometer sampai mencapai ribuan kilometer. 



4. Memberikan banyak sumber daya alam khususnya pada saat gempa vulkanik, seperti 
pasir, tanah menjadi subur. dll 
Tetapi memberikan bencana pula, seperti ternak mati, bangunan rusak karena gempa 
vulkanik dan tektonik. 

5. Jaman berburu keadaan alamnya masih belum stabil, letusan gunung masih jarang 
terjadi sehingga untuk mendapatkan makanan lebih tersedia hewan. Sedangkan jaman 
bercocok tanam manusia sudah membentuk kelompok masyarakat yang menetap dan 
teratur. 

 

BAB 2. KEHIDUPAN SOSIAL MANUSIA  

PG : 

1. (A) Contoh interaksi sosial yang berlangsung antar kelompok adalah kerjasama dalam 
pelaksanaan 17 Agustus yang dilakukan antar pengurus RT sekelurahan Pasar Jum’at. 

2. (B) Syarat terjadinya interaksi sosial adalah komunikasi 
3. (D) bertelepon merupakan contoh komunikasi langsung 
4. (A) komunikasi dikatakan efektif jika tujuan yang diharapkan dari berkomunikasi 

dapat tercapai. 
5. (C) Sadar atau tidak kelompok belajar berpengaruh dalam pembentukan kepribadian 

anak, terutama dalam hal pembentukan intelektual dan kepribadian 
6. (B) lingkungan fisik dalam pembentukan kepribadian sangat berpengaruh. Hal ini 

berkaitan pula dengan terbentuknya keyakinan yang berbeda. 
7. (A) Kerjasama tidak akan pernah terjadi apabila manusia dapat hidup sendiri 
8. (A) motivasi adanya persaingan biasanya timbul karena ingin mendapatkan 

kekuasaan. 
9. (B) Pertikaian tidak akan terjadi apabila setiap orang saling menghargai 
10. (A) kerjasama langsung yaitu kerjasama yang timbul atau terjadi secara spontan atau 

mendadak. 

Essay : 

1. Proses sosial adalah suatu kegiatan di dalam kehidupan bermasyarakat baik individual 
maupun kelompok, yang mengarah pada tujuan tertentu. 

2. Jenis-jenis proses sosial adalah proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif 
3. Persaingan adalah proses interaksi yang disebabkan karena adanya perbedaan atau 

perdebatan antara individu atau kelompok. 
4. Konflik adalah akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau 

berlawanan antara satu dengan yang lain, 
5. Akomodasi adalah suatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
6. Tahap perkembangan diri : mengenali diri sendiri, memposisikan diri, mendobrak 

diri, dan aktualisasi diri.  
Faktor-faktor pembentuk kepribadian : warisan biologis, lingkungan fisik, 
kebudayaan, pengalaman unik, dll. 



7. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku seorang individu dengan kecenderungan 
tertentu yang berinteraksi dengan situasi tertentu. 

8. Interaksi adalah suatu rangkaian tingkah laku yang terjadi antara dua orang atau lebih 
dari dua atau beberapa orang yang saling mengadakan respons secara timbal balik. 

9. Proses sosial adalah segi dinamisdari struktur sosial dan menginduk kepada sistem 
sosial. 

10. Syarat-syarat interaksi sosial : adanya kontak sosial dan komunikasi. 

 

BAB 3. USAHA MANUSIA MEMENUHI KEBUTUHAN 

PG : 

1. (D) motif ekonomi adalah alasan yang mendorong anggota masyarakat untuk 
melakukan tindakan ekonomi. 

2. (A) Motif ekonomi mendorong anggota masyarakat untuk mengejar keuntungan 
3. (C) seorang pengusaha besar masih terus berusaha keras dengan motif untuk 

memperoleh keuntungan. 
4. (B) Tindakan yang bermotif sosial seperti menyantuni anak yatim, menyumbang 

badan-badan amal, dan menyantuni fakir miskin. 
5. (A) masyarakat kota cenderung memiliki rumah mewah dnegan motif untuk 

memperoleh penghargaan. 

Essay : 

1. Tiga usaha yang dapat dilakukan untuk memperoleh laba diantaranya berwirausaha, 
dagang, memproduksi barang atau jasa. 

2. Tindakan yang tidak rasional merupakan tindakan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara ekonomis, sebabnya karena tindakan tersebut tidak 
dapat diterima oleh khalayak banyak seperti tindakan perjudian merupakan tindakan 
yang tidak rasional dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Tindakan yang bermotif memperoleh penghargaan diantaranya : bagi masyarrakat 
kota lebih terpandang jika memiliki rumah mewah, mobil dll, bagi siswa lebih 
diberikan penghargaan jika dia mendapat juara umum, seorang karyawan lebih 
dipandang jika jabatannya meningkat atau naik. 

4. Alasan manusia membuka usaha secara terus menerus adalah karena untuk 
mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. 

5. Akan menabungkannya atau menyumbangkannya atau mensedekahkan. Alasan saya 
menabungkan untuk bekal esok hari, karena kita harus dapat menghadapi segala 
keadaan, alasan sedekah karena tuntutan agama dan ingatlah bahwa dalam harta kita 
terdapat harga orang lain. 

 

 



SEMESTER 1 KELAS VII 

PG : 

1.  (A) Deflasi atau korasi adalah erosi oleh angin, sedangkan abrasi adalah proses 
pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak, 
 eksarasi adalah erosi yang disebabkan oleh pengerjaan es yang mencair atau gletser,  

2. (C) intrusi adalah sebuah batuan beku yang telah menjadi kristal dari sebuah magma 
yang meleleh di bawah permukaan Bumi dengan kata lain penyusunan magma yang 
hanya sampai pada lapisan kulit bumi dalam dan tidak keluar. Ekstrusi adalah sebuah 
fenomena geologi di mana terjadi keluarnya magma ke permukaan bumi dan menjadi 
lava atau meledak secara dahsyat di atmosfer, sedangkan  . Erupsi adalah fenomena 
keluarnya magma dari dalam bumi,  Infiltrasi adalah proses meresapnya air atau 
proses meresapnya air dari permukaan tanah melalui pori-pori tanah. 

3. (B) Tenaga yang menyebabkan perombakan dan pengikisan oleh tenaga eksogen di 
permukaan bumi disebut orogenese 

4. (A) Gempa tektonik merupakan gempa yang paling banyak menimbulkan kerugian. 
5. (C) jaman pra-sejarah adalah jaman sebelum dimulainya sejarah. 
6. (B) pulau yang termasuk jalur gempa di Indonesia diantaranya sumatera, bali, dan 

sulawesi. 
7. (A) Teori von Heine Geldern tentang kebudayaan Austronesia mengilhami pemikiran 

tentang rumpun kebudayaan Yunani (Cina) yang masuk ke Indonesia,  Prof. 
Dr. H. Kern dengan Teori Imigrasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari 
Asia (Campa, Kochin China dan Kamboja)/melayu. 

8. (B) Syarat terjadinya interaksi sosial adalah komunikasi 
9. (B) lingkungan fisik dalam pembentukan kepribadian sangat berpengaruh. Hal ini 

berkaitan pula dengan terbentuknya keyakinan yang berbeda. 
10. (B) Pertikaian tidak akan terjadi apabila setiap orang saling menghargai 
11. (A) yang termasuk bentuk kerjasama ialah coal, coalition dan co-operative 
12. (B) Akomodasi adalah upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu konflik. 
13. (D) Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial diantaranya tidak dapat hidup sendiri 

atau menyendiri, membutuhkan bantuan dari orang lain, dan hidup berkelompok 
dalam masyarakat. 

14. (C) akibat dari makhluk ekonomi yang bersifat sombong adalah dikucilkan 
15. (B) Tindakan yang bermotif sosial seperti menyantuni anak yatim, menyumbang 

badan-badan amal, dan menyantuni fakir miskin. 

Essay : 

1. Dataran rendah diidentifikasikan  sebagai  relief daratan yang mempunyai ketinggian 
antara 0 - 400 m. Dataran tinggi diidentifikasikan sebagai relief daratan yang relatif 
landai dengan ketinggian antara 400 - 1.000 meter dari permukaan air laut, sedangkan 
Lembah adalah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau 
perbukitan yang luasnya dari beberapa kilometer sampai mencapai ribuan kilometer. 



2. Megalithikum (Zaman Batu Besar ) Ciri zaman ini adalah : Mata pencaharian 
berburu dan mengumpulkan makanan, Nomaden, yaitu Hidup berpindah-pindah dan 
belum menetap, Tempat tinggalnya di gua-gua 

3. Syarat-syarat interaksi sosial : adanya kontak sosial dan komunikasi. 
4. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku seorang individu dengan kecenderungan 

tertentu yang berinteraksi dengan situasi tertentu. 
5. Jenis-jenis proses disosiatif adalah persaingan, kontravensi, dan pertentangan. 
6. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial diantaranya tidak dapat hidup sendiri atau 

menyendiri, membutuhkan bantuan dari orang lain, dan hidup berkelompok dalam 
masyarakat. 

7. Tindakan yang tidak rasional merupakan tindakan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara ekonomis, sebabnya karena tindakan tersebut tidak 
dapat diterima oleh khalayak banyak seperti tindakan perjudian merupakan tindakan 
yang tidak rasional dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

8. Penyebab terjadinya pertikaian dan pertentangan karena adanya perselisihan atau 
perbedaaan pendapat yang disertai dengan rasa ingin menang sendiri. 

9. Kegiatan ekonomi adalah segala bentuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan dan 
dilandasi dengan prinsip ekonomi dan tindakan ekonomi. 

10. Makanan, pakaian, tempat tinggal,, dll 

BAB 4. USAHA MANUSIA UNTUK MENGENALI LINGKUNGANNYA 

PG : 

1. (C) ilmu yang mempelajari peta disebut kartografi. 
2. (C) lembaga resmi di Indonesia yang membuat peta adalah Bakorstanasda 
3. (A) Skala merupakan angka yang menunjukan perbandingan jarak pada peta dengan 

jarak sebenarnya di lapangan. 
4. (A) legenda peta adalah keterangan simbol-simbol agar lebih mudah dibaca 
5. (B) cara memperbesar dan memperkecil peta yang paling sederhana tanpa 

menggunakan alat khusus adalah pantografi. 
6. (C) jika peta dengan skala 1 : 50.000, diperkecil dua kali, skala berubah menjadi 1 : 

25.000. 
7. (A) skala numerik adalah skala peta yang dinyatakan dalam pecahan 
8. (C) simbol wilayah biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan relief suatu 

wilayah. 
9. (B) globe memiliki peran seperti menirukan rotasi bumi, menunjukan koordinat 

geografi suatu tempat, dan menunjukan kemiringan suatu tempat. 
10. (D) Perbedaan jelas antara peta dan atlas terletak pada cara penyajian. 

Essay : 

1. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diperkecil pada 
suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. 

2. Peta hanya gambarannya saja, tetapi globe bentuknya bulat benar-benar tiruan bumi. 



3. Kelemahan globe skalanya sangat kecil dan globe berbentuk bulat sedangkan bumi 
yang sebenarnya elips.  

4. Peta umum gambaran sebagian atau selutruh permukaan bumi yang menggambarkan 
seluruhnya, sedangkan tematik dinyatakan hanya dalam pecahan. 

5. Tiga macam untuk mencari informasi geografi pada atlas melihat legenda, inset dan 
indeks. 

BAB 5 PERKEMBANGAN MASYARAKAT MASA HINDU BUDHA – KOLONIAL 

PG : 

1. (B) Tokoh pembaru agama dari Jerman yang melahirkan Gereja Protestan adalah 
Martin Luther. 

2. (A) Moscovy Company 
3. (C) Bapak bangsa Amerika Serikat adalah George Washington. 
4. (B) (C) tokoh sejarah yang berhasil menyelamatkan bangsa Perancis dari kekacauan 

revolusi dan akhirnya mengangkat dirinya sebagai kaisar adalah Louise Napoleon 
5. (A) Paleotechnic yang merupakan awal dari revolusi industri mempergunakan mesin 

uap. 
6. (A) Franciscus Xaverius terkenal dalam sejarah Indonesia, karena pertama kali 

sampai ke Indonesia. 
7. (A) Cornelis de Houtman dianggap sebagai peletak dasar penjajahan Belanda di 

Indonesia. 
8. (D) Sebab-sebab kenaikan jumlah penduduk di Jawa diantaranya : lingkungan alam 

yang memadai, kesehatan yang membaik, dan perekonomian yang berkembang. 
9. (D) Van Limburg Stririum 
10. (B) Jean Calvin 

Essay : 

1. Latar belakang datangnya bangsa Barat ke Timur dipacu karena keadaan alam di 
daerah timu kaya akan rempah-rempah khususnya di Indonesia, dan ingin 
memperluas daerah jajahannya. 

2. Renaissance adalah suatu periode sejarah yang mencapai titik puncaknya kurang 
lebih pada tahun 1500  

3. Keresahan Sosial ditimbulkan karena adanya rasa tidak puas terhadap kekuasaan 
Belanda, keresahan tersebut, contohnya seperti pada akhir abad ke -19 terjadi 
penindasan atau pemerasan oleh penguasa, adanya gerakan ratu adil dan semakin 
berkembangnya sekte keagamaan dalam islam di Jawa. Sedangkan mobilitas Sosial 
merupakan pertambahan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang menekan 
kehidupan yang semakin berat di wilayah kelahirannya mendorong anggota 
masyarakat  bergerak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.  

4. Revolusi Industri adalah suatu perubahan, perombakan dan pembaharuan secara 
radikal dan cepat pada bidang penanganan industry 

5. Politik Etis merupakan politik yang berdasarkan pada ras susila. 



BAB 6. MEMAHAMI KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT 

PG : 

1. (D) pola kehidupan ekonomi penduduk selalu mengalami perubahan karena 
perkembangan kemajuan zaman. 

2. (B) kegiatan produksi yang menggunakan faktor-faktor produksi alam dan tenaga 
kerja disebut dengan produksi secara langsung. 

3. (C) menangkap ikan di sungai merupakan contoh produksi yang menggunakan 
produksi modal. 

4. (C) mengolah kapas menjadi benang menggunakan keahlian untuk melaksanakan 
proses produksi 

5. (B) produksi secara tidak langsung menggunakan faktor produksi, modal dan tenaga 
kerja. 

6. (B) mengolah tanah pertanian dan tanah perkebunan tergolong bidang usaha agraris. 
7. (A) udara merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak terbatas 
8. (A) dalam melakukan tindakan konsumsi setiap orang berbeda, karena cara hidup dan 

lingkungan orang yang berbeda-beda. 
9. (B) makan, minum, membeli Radio, dan TV merupakan contoh kegiatan konsumsi. 
10. (A) perusahaan adalah organisasi modal dan tenaga kerja yang bertujuan memupuk 

keuntungan. 

Essay : 

1. wirausaha antaralain adalah seseorang yang dapat mendobrak sistem ekonomi yang 
ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk 
organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Sedangkan wiraswasta adalah orang 
yang berani bersikap, berfikir dan bertindak menurut kemampuan dan keberanian 
untuk menciptakan pekerjaan sendiri, mencari nafkah dan berkarir dengan sikap 
mandiri. 

2. Intinya adalah dapat bertindak dan menciptakan pekerjaan sendiri. 
3. Perusahaan adalah organisasi modal dan tenaga untuk menghasilkan benda ekonomi 

dan jasa, sedangkan badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomi untuk 
memperoleh keuntungan. 

4. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh 
pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat sedangkan Perum 
adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi 
sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status 
pegawainya sebagai Pegawai Negeri. 

5. Karena nelayan merupaka suatu produksi yang bergerak dalam bidang pengumpulan 
kekayaan alam, yang telah tersedia tanpa merubah sifat. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat


SOAL SEMESTER 2 KELAS VII 

PG : 

1. (A) legenda peta adalah keterangan simbol-simbol agar lebih mudah dibaca 
2. (C) jika peta dengan skala 1 : 50.000, diperkecil dua kali, skala berubah menjadi 1 : 

25.000. 
3. (D) Ionosfer 
4. (C) Angin musin barat di Indonesia terjadi pada bulan April-Oktober. 
5. (B) siklus air, mulai dari air menjadi uap dan berubah menjadi awan, dan akhirnya 

kembali menjadi air melalui hujan disebut daur hidrologi. 
6. (A) siklus hidrologi dapat terjadi karena adanya peristiwa pemanasan, pendinginan, 

dan pelarutan. 
7. (C) Ingresi 
8. (A) kerajaan Hindu pertama di Indonesia adalah kerajaan Kutai 
9. (B) Raden Fatah 
10. (A) Perdagangan 
11. (B) kegiatan ekonomi penduduk yang tergolong non pertanian diantaranya 

menganyam tikar, membuat kue, dan tukang kayu. 
12. (B) tanah disebut faktor produksi alam sebab tanah penunjang utama bagi manusia 

untuk berproduksi. 
13. (B) makan, minum, membeli Radio, dan TV merupakan contoh kegiatan konsumsi. 
14. (B) perbedaan koperasi Indonesia sangat dilindungi oleh pemerintah, karena koperasi  
15. (C) berjualan makanan merupakan salah satu kegiatan wirausaha 

Essay : 

1. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diperkecil pada 
suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. 

2. Cuaca dalam jangka waktu yang relatif sebentar. Sedangkan iklim dalam jangka 
waktu yang relatif lama. 

3. Sungai itu terbentuk dgn adanya aliran air dari satu atau beberapa sumber air yg 
berada di ketinggian, umpamanya disebuah puncak bukit atau gunung yang tinggi 
dimana air hujan sangat banyak jatuh di daerah itu, kemudian terkumpul dibagian 
yang cekung, lama kelamaan dikarenakan sudah terlalu penuh ,akhirnya mengalir 
keluar melalui bagian bibir cekungan yang paling mudah tergerus air, selanjutnya air 
itu akan mengalir di atas permukaan tanah yang paling rendah, mula mula merata, 
namun karena ada bagian-bagian dipermukaan tanah yang tidak begitu keras, maka 
mudahlah terkikis, sehingga menjadi alur-alur yang tercipta makin hari makin 
panjang, seiring semakin deras dan makin seringnya air mengalir di alur itu, maka 
semakin panjang dan semakin dalam, alur itu akan berbelok atau bercabang, apabila 
air yg mengalir disitu terhalang oleh batu atau batu yg banyak, demikian juga dgn 
sungai di bawah permukaan tanah,terjadi dari air yg mengalir dari atas, kemudian 
menemukan bagian-bagian yang dapat di tembus ke bawah permukaan tanah dan 



mengalir ke arah dataran rendah yang rendah. lama kelamaan sungai itu akan semakin 
lebar. 

4. Kerajaan kutai dikenal sebagai kerajaan hindu tertua di Indonesia karena kerajaan 
kutai merupakan kerajaan hindu pertama di Indonesia. 

5. Para pemikir dan ulama islam yang menyebarkan agama islam di luar pulau jawa 
diantaranya : sultan Hasanudin, Teuku Umar dari Aceh. Dll. 

6. Revolusi Industri adalah suatu perubahan, perombakan dan pembaharuan secara 
radikal dan cepat pada bidang penanganan industri 

7. Dikota besar dibangun rumah bersusun karena diperkotaan lahannya kurang karena 
banyak yang membangun pabrik dan bangunan produksi. Sedangkan penduduknya 
relatif banyak. 

8. Peta umum gambaran sebagian atau selutruh permukaan bumi yang menggambarkan 
seluruhnya, sedangkan tematik dinyatakan hanya dalam pecahan. 

9. Perusahaan adalah organisasi modal dan tenaga untuk menghasilkan benda ekonomi 
dan jasa, sedangkan badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomi untuk 
memperoleh keuntungan. 

10. Karakteristik seorang wirausaha : 1) Memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha 
yang dilakukannya, 2) Lebih memilih risiko yang moderat, 3) Percaya akan 
kemampuan dirinya untuk berhasil, 4) Selalu menghendaki umpan balik yang segera, 
5) Berorientasi ke masa depan, perspektif, dan berwawasan jauh ke depan, 6) 
Memiliki semangat kerja dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa 
depan yang lebih baik , 7) Memiliki ketrampilan dalam mengorganisasikan sumber 
daya untuk menciptakan nilai tambah, 8) Selalu menilai prestasi dengan uang. 

KELAS VIII 

BAB 1. PERMASALAHAN SOSIAL BERKAITAN DENGAN PERTUMBUHAN 
PENDUDUK  

PG : 

1. (C) Kelahiran seseorang merupakan salah satu factor penyebab pertambahan 
penduduk. 

2. (D) peperangan merupakan salah satu penyebab berkurangnya jumlah penduduk, 
karena di dalam peperangan biasanya banyak orang yang gugur di meedan perang. 

3. (A) transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari pulau ke pulau 
4. (A) penambangan emas umumnya dialkukan di pulau jawa yaitu di cikotok. 
5. (B) tujuan dari diadakannya program keluarga berencana adalah mengurangi angka 

kelahiran 
6. (B) usaha untuk menjaga lingkungan dan membentuk lingkungan agar dapat berfungsi 

normal adalah pengertian dari pelestarian lingkungan. 
7. (C) program untuk menanam kembali kawasan yang gundul disebut reboisasi. 
8. (A) reboisasi adalah salah satu upaya untuk mempertahankan lingkungan hidup. 
9. (B) kerusakan lingkungan akibat gunung berapi adalah kerusakan yang disebabkan 

oleh alam. 



10. (B) melindungi hak asasi manusia merupakan salah satu tujuan pembangunan. 

Essay : 

1. Unsur-unsur yang terdapat dalam lingkungan hidup : makhluk hidup meliputi : 
hewan, tumbuhan, dan manusia. Sumber daya alternative seperti udara, air, cahaya 
matahari, dll. 

2. Kerusakan alam alam yang disebabkan oleh manusia diantaranya : hilangnya 
beberapa habitat makhluk hidup, terjadinya erosi tanah, berkurangnya tingkat 
kesuburan tanah, terjadinya banjir, terjadinya pencemaran, terjadinya kebakaran 
hutan, dan rusaknya terumbu karang. 

3. – Faktor berkurangnya kualitas warna negara adalah jumlah penduduk yang besar dan 
pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran penduduk tidak merata, dan kualitas 
penduduk relative masih rendah yang disebabkan kurangnya peningkatan dibidang 
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. 
- Upaya peningkatan kualitas, diantaranya : 
a) Di bidang pendidikan : perancangan wajib belajar sembilan tahun, memberikan 

beasiswa bagi siswa berprestasi, dan menyempurnakan kurikulum yag sesuai. 
b) Di bidang kesehatan : mengadakan perbaikan gizi masyarakat, penyediaan air 

bersih dan sanitasi lingkungan, dll 
c) Di bidang kesejahteraan : meransang kemauan berwirausaha, menekan laju 

pertumbuhan penduduk, meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang 
dan jasa, dll. 

4. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menahan laju kuantitas penduduk suatu Negara 
:merencanakan program keluarga berencana, dikeluarkan UU perkawinan, 
peningkatan di bidang kesehatan, pembatasan tunjangan anak bagi pegawai 

5. Hubungan kondisi fisik dan social ekonomi di Indonesia : kondisi fisik keadaan 
wilayahnya yang terdapat banyak pertanian, hutan, perkebunan maka 
perekonomiannya lebih banyak menghasilkan hasil perkebunan, pertanian, dll. 
Dimana penduduknya lebih dikenal sebagai penduduk agraris. Sedangkan masalah 
social di Indonesia ada beberapa penduduk yang tinggal di perkampungan dan 
perkotaan, social yang ada antara dua tempat tersebut relative beda. Di kota yang 
mayoritas hidup mewah  peluang kriminalitasnya lebih besar daripada di 
perkampungan. 

BAB 2. KEBANGKITAN NASIONAL  

PG : 

1. (C) mencari ketenaran bukan termasuk alas an bangsa eropa melakukan penjajahan 
samudera 

2. (D) vasco da gamma adalah pelopor bangsa Spanyol untuk melakukan penjelajahan 
samudera. 

3. (B) Christophorus Coloumbus merupakan penemu benua Amerika 
4. (B) Ir. Soekarno 



5. (A) pada saat penjajahan, media massa berisikan tentang seruan kepada rakyat untuk 
bersatu 

6. (C) Dr. Supomo 
7. (B) 28 Oktober 1928 
8. (A) pada tahun 1930, berdiri sebuah partai yang didirikan oleh Syeikh Mustofa adalah 

Persatuan Muslim Tapanuli 
9. (A) Januari 1925 
10. (A) 1926 

Essay : 

1. Banyaknya reaksi atau perlawanan dari rakyat di berbagai daerah. 
2. Pendidikan barat berpengaruh terhadap timbulnya rasa nasionalisme khususnya dalam 

aspek cinta tanah air menjadi berkurang karena prinsip-prinsip yang masuk dan 
diajarkan oleh pendidikan barat menghapus rasa nasionalisme, sehingga masyarakat 
akan lebih mengenal bangsa luar, daripada bangsa atau jati diri sendiri. 

3. Karena budi utomo merupakan organisasi yang memiliki semangat yang kuat dalam 
kebangkitan nasional. 

4. Tujuan budi utomo untuk memajukan bangsa indonesia. 
5. Tokoh parindra yang terkenal dalam Volkscraad adalah Moh. Husni Thamrin, R. 

Sukarjo Wiryopranoto, R. Panji Suroso, Wuryaningrat, dan Mr. Susanto Tirtoprojo 
 

BAB 3. PENYIMPANGAN SOSIAL 

PG : 

1. (D) pengendalian sosial dalam lingkup masyarakat disebut persuasif, sedangkan 
pengendalian sosial dalam keluarga disebut preventif. Sedangkan polisi melatih siswa 
merupakan contoh pengendalian dalam masyarakat. 

2. (B) peran orang tua dalam pengendalian sosial sangat penting karena orang tua 
memberikan perlindungan terhadap anaknya. 

3. (B) jika seseorang karena sangat terpaksa melakukan pencurian, sikap yang perlu 
diberikan adalah dipanggilkan anggota polisi untuk menyelesaikannya, karena baik 
terpaksa ataupun tidak mencuri tetap hal yang salah dan agar jera dan tidak main 
hakim sendiri kita serahkan masalah tersebut kepada pihak yang berwajib, yaitu 
polisi, tetapi selain itu kita baiknya mengingatkan juga. 

4. (B) jika ada pejabat pemerintah melakukan penyelewengan atau korupsi dengan 
kewenangannya maka sikap kita sebaiknya adalah dipanggilkan anggota polisi untuk 
menyelesaikannya, karena baik pejabat ataupun bukan korupsi tetap hal yang salah 
dan agar jera dan tidak main hakim sendiri kita serahkan masalah tersebut kepada 
pihak yang berwajib, yaitu polisi, tetapi selain itu kita baiknya mengingatkan juga. 

5. (D) pada dasarnya perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang sebagai anggota 
masyarakat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai. 



6. (A) penyimpangan sosial yang tergolong dalam tindak kejahatan atau kriminalitas 
adalah pemerkosaan. 

7. (D) alkoholisme dan penyalahgunaan narkotika termasuk ke dalam salah satu macam 
penyimpangan sosial yaitu konsumsi yang berlebihan. 

8. (C) tindakan kolusi dan korupsi di perusahaan atau instansi pemerintah, termasuk 
dalam tipe perilaku menyimpang primer-kelompok. 

9. (C) penyalahgunaan narkotika menyebabkan terjadinya drownsiness, yang berarti 
ketidakmampuan otak untuk bekerja secara normal. 

10. (D) salah satu sifat tawuran adalah berpangkal dari dendam pribadi  atau kelompok. 

Essay :  

1. Penyimpangan sosial adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma 
atau nilai sosial. 

2. Penyimpangan sosial lebih banyak terjadi dikota karena penyebab atau kesempatan 
/peluang adanya penyimpangan lebih banyak di daerah kota. 

3. Tawuran, bentrokan antar pelajar, perkelahian antar pemuda. 
4. Contoh pengendalian sosial yang dilakukan kelompok terhadap anggotanya seperti 

gotong royong membantu fakir miskin, melakukan penggalangan dana bagi korban 
bencana. 

5. Seseorag dikatakan menyimpang positif jika dia berusaha merealisasikan cita-cita, 
namun masyarakat pada umumnya menolak atau tidak dapat menerima caranya. 

6. Pengendalian sosial adalah upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga 
atau masyarakat. 

7. Empat cakupan pengendalian sosial diantaranya : 1) pengendalian sosial antar 
individu, 2) pengendalian sosial individu terhadap kelompok, 3) pengendalian sosial 
kelompok terhadap individu, 4) pengendalian sosial antar kelompok. 

8. Dua sifat pengendalian sosial membangun, dan mengarahkan kepada hal yang benar. 
9. Pengendalian sosial dapat dilakukan di keluarga yang disebut preventif dan dalam 

masyarakat yang disebut kuratif. 
10. Gosip dapat terjadi jika adanya edaran berita-berita yang belum ada faktanya. 

BAB 4. KEGIATAN PELAKU EKONOMI DI MASYARAKAT 

PG : 

1. (D) kebutuhan menurut ilmu ekonomi adalah keinginan manusia untuk memperoleh 
benda dan jasa. 

2. (A) ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memperoleh. 
3. (A) tingkat kebutuhan hidup manusia semakin hari semakin bertambah. Hal ini 

merupakan salah satu faktor penyebab kebutuhan manusia tidak terbatas. 
4. (C) kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan meliputi kegiatan pennetu harga. 
5. (A) perusahaan yang sebagian besar modalnya berasal dari pemerintah disebut 

BUMN 



6. (B) pelaku ekonomi yang mengkonsumsi baranga dan jasa sekaligus sebagai pemilik 
faktor produksi adalah perusahaan. 

7. (A) sarana produksi 
8. (A) berlangsung setiap tahun sekali.  
9. (B) Daerah 
10. (B) Hamburg. 

Essay : 

1. Pasar berperan sebagai sarana promosi, maksudnya di pasar seorang produsen dapat 
mempromosikan atau memperkenalkan barang atau jasa yang mereka produksi atau 
punya. 

2. Karena untuk naik turunnya harga disesuaikan dengan besar kecilnya keuntungan 
yang akan didapat penjual, oleh karena itu penentuan harga dapat disesuaikan oleh 
penjual itu sendiri tergantung besar untung yang ingin dia capai. 

3. Peranan pasar bagi sumber daya manusia adalah sebagai sarana memperkaya 
pengetahuan baik dalam ilmu perekonomian jual beli barang atau dalam kreativitas 
memproduksi dan menawarkan barang bagi penjual. 

4. Dua cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah 
dengan cara memproduksi barang dan jasa. 

5. Sumber daya biotik adalah sumber daya dalam lingkungan hidup contohnya tanaman, 
pohon, dll., ,sedangkan sumber daya abiotik adalah unsur atau sumber daya dalam 
lingkungan tidak hidup, contohnya air, udara, dll. 

SOAL SEMESTER 1 KELAS VIII 

PG : 

1. (C) Kelahiran seseorang merupakan salah satu factor penyebab pertambahan 
penduduk. 

2. (B) tujuan dari diadakannya program keluarga berencana adalah mengurangi angka 
kelahiran 

3. (A) Pertanian 
4. (B) Abiotik 
5. (B) usaha untuk menjaga lingkungan dan membentuk lingkungan agar dapat berfungsi 

normal adalah pengertian dari pelestarian lingkungan. 
6. (A) reboisasi adalah salah satu upaya untuk mempertahankan lingkungan hidup 
7. (C) rempah-rempah 
8. (C) jalur laut 
9. (B) Christoper Coloumbus adalah pelopor bangsa Spanyol untuk melakukan 

penjelajahan samudera. 
10. (B) Menghindari persaingan dengan bangsa lain. 
11. (C) tanam paksa 
12. (C) gunawan mangunkusumo 



13. (A) pada saat penjajahan, media massa berisikan tentang seruan kepada rakyat untuk 
bersatu 

14. (A) tujuan kongres pemuda I adalah menyamakan visi dan misi pemuda Indonesia. 
15. (C) kontrol sosial 
16. (A) penyimpangan sosial yang tergolong dalam tindak kejahatan atau kriminalitas 

adalah pemerkosaan. 
17. (D) nilai dan norma 
18. (B) bebas 
19. (A) tingkat kebutuhan hidup manusia semakin hari semakin bertambah. Hal ini 

merupakan salah satu faktor penyebab kebutuhan manusia tidak terbatas. 
20. (B) Daerah 
21. (D) banyak terdapat penjual barang produksi sejenis. 
22. (A) sarana produksi 
23. (A) Fernando Mangelhaens. 
24. (C) menabung di kantor bank 
25. (B) perusahaan. 

Essay : 

1. Orang yang menengahi perbedaan pendapat antara soekarno-hatta dengan para 
pemuda saat peristiwa Rengasdengklok, di Jakarta terjadi kesepakatan antara Ahmad 
Soebardjo (golongan tua) dengan Wikana ( golongan muda ). 

2. Kerusakan alam alam yang disebabkan oleh manusia diantaranya : hilangnya 
beberapa habitat makhluk hidup, terjadinya erosi tanah, berkurangnya tingkat 
kesuburan tanah, terjadinya banjir, terjadinya pencemaran, terjadinya kebakaran 
hutan, dan rusaknya terumbu karang. 

3. Kekuasaan gubernur jenderal herman daendels di Hindia Belanda lokar dari anyer 
sampai panarukan   

4. Reaksi rakyat terhadap kolonial barat, awalnya sangat menyambut baik, tetapi setelah 
adanya penyiksaan dan kekerasan serta tindakan yang kurang baik dari kolonial barat 
terhadap rakyat indonesia, sikap rakyat Indonesia menjadi melawan kolonial barat. 

5. Karena budi utomo merupakan organisasi yang memiliki semangat yang kuat dalam 
kebangkitan nasional.  

BAB 5. PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA. 

PG : 

1. (D) BPUPKI 
2. (A) Piagam Jakarta 
3. (C) 7 agustus 1945 
4. (B) Dokuritsu junbi inkai (PPKI) 
5. (A) Sultan sahrir 
6. (A) 1 Maret 1945 
7. (A) Letjen. Kumakici Herada. 



8. (C) Peri Keadilan 
9. (B) piagam jakarta 
10. (B) 28-29 Mei 1945 

Essay :  

1. Karena PPKI atau golongan tua masih menggantungkan tata cara pelaksanaan 
kemerdekaan kepada jepang. Sedangkan golongan pemuda ingin melaksanakan 
kemerdekaan sesegera mungkin dan tanpa dicampuri oleh jepang. 

2. Karena rengasdengklok merupakan tempat kedudukan cudan (kompi) tentara PETA 
yang sangat susah di jamah oleh jepang. 

3. Orang yang menengahi perbedaan pendapat antara soekarno-hatta dengan para 
pemuda saat peristiwa Rengasdengklok, di Jakarta terjadi kesepakatan antara Ahmad 
Soebardjo (golongan tua) dengan Wikana ( golongan muda ). 

4. Teks proklamasi dirumuskan di rumah laksamana maeda. 
5. Hal yang diputuskan diantaranya tentang perumusan proklamasi oleh soekarno, moh. 

Hatta, dan Radjiman Widyodiningrat. 

BAB 6. PRANATA DAN PENYIMPANGAN SOSIAL 

PG : 

1. (C) pranata kehidupan. 
2. (B) organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang dari 

perilakunya. 
3. (D) masa tua 
4. (A) tersembunyi 
5. (D) praktik keagamaan 
6. (B) memberikan imbalan-imbalan terhadap manusia jika manusia melakukan apa 

yang diperintahkan dalam agama. 
7. (A) produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. 
8. (C) fungsi yang mengubah pola kerja masyarakat. 
9. (B) fungsi mengadakan barang dan jasa. 
10. (C) fungsi individual dan sosial. 

Essay : 

1. Pranata sosial adalah institusi sosial yang berarti suatu aturan-aturan yang bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 

2. Rasa hormat seorang anak kepada orang tuanya. 
3. Pranata agama adalah jenis pranata yang bertolak pada aturan agama dan kerohanian 

atau kepercayaan yang berfungsi untuk memberikan sumbangan keagamaan bagi 
kehidupannya. 

4. Contoh peranan agama dalam mengatur hubungan dengan sesamanya dan lingkungan 
alam, mengadakan majelis taklim, mengajarkan dan mengingatkan selalu bahwa 



kebersihan sebagian dari iman, sehingga semua dapat menyadari dan dapat menjaga 
kebersihan lingkungan. 

5. Contoh peranan pranata ekonomi dalam mengatur perilaku manusia terhadap sumber 
daya alam, seperti penggunaan sumber daya alam sebagai sumber atau modal 
pembuatan suatu barang dapat digunakan sehemat mungkin serta dapat 
melestarikannya. 

BAB 7. KEGIATAN PEREKONOMIAN INDONESIA 

PG : 

1. (D) setengah pengangguran 
2. (B) angkatan kerja lebih besar dibandingkan kesempatan kerja. 
3. (A) kesempatan kerja 
4. (A) konsultasi untuk mengelola lapangan kerja 
5. (D) pasal 33 
6. (D) memilih-milih 
7. (B) pemerataan pendapatan 
8. (C) pajak reklame 
9. (A) permintaan suatu barang 
10. (A) dalam pasar terjadi penurunan harga barang. 

Essay : 

1. Pajak adalah iuran kepada negara yang bertulang oleh yang wajib membayarnya, 
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali 
secara langsung. 

2. Peranan pajak bagi bangsa dan pembangunan ekonomi nasional sebagai pendapatan 
negara, sumber dana bagi pendidikan, pembangunan jalan raya, dan gaji pemerintah.   

3. Agar setiap pajak yang dikenakan dapat disesuaikan dengan pendapatan masyarakat. 
Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu 
rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak 
menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi prinsip 
kelayakan. 

4. Karena pelajar belum layak untuk menjadi pelaku kerja. 
5. Hubungan antara jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan 

kerja. Jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap lulusan dan lapangan pekerjaan, 
setelah lulusan setiap angkatan kerja disesuaikan dengan kesempatan kerja didapat 
tenaga kerja jika antara tenaga kerja, kesempatan kerja dan jumlah penduduk tidak 
sesuai maka pengangguran akan terjadi. 

6. Dampak pengangguran terhadap perekonomian, maka distribusi atau pendapatan 
negara menjadi sedikit sedangkan konsumen karena banyaknya penduduk tidak sesuai 
dengan lapangan pekerjaan maka terjadi ketidakseimbangan antara banyaknya 
penduduk dan distribusi barang yang dibutuhkan. 

7. Soal tidak dimengerti 



8. Contoh terbentuknya harga pasar, pada saat pembandingan banyaknya barang/jasa 
yang beredar dengan barang yang sering muncul, sehingga terdapat eksepakatan harga 
antara pembeli dan penjual. 
 

SOAL SEMESTER 2 KELAS VIII 

PG : 

1. (C) membicarakan kemerdekaan Indonesia 
2. (A) jalan pegangsaan no 56 
3. (A) Wikana 
4. (C) fungsi yang mengubah pola kerja masyarakat. 
5. (A) tersembunyi 
6. (B) bersifat memenuhi kebutuhan pokok warga negara. 
7. (A) kesempatan kerja 
8. (A) konsultasi untuk mengelola lapangan kerja 
9. (A) beban pajak harus sesuai dengan kemampuan para wajib pajak. 
10. (B) pemerataan pendapatan 
11. (A) jauh dekatnya produsen dengan pasar. 
12. (A) efektif 
13. (C) naik 
14. (A) permintaan suatu barang 
15. (A) produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. 

Essay : 

1. Tokoh pejuang yang langsung terlibat dalam persiapan pengumuman teks proklamasi 
: - Ir. Soekarno,  Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana 
Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Achmad Soebardjo, selain itu Bung 
Karno menandatangani teks Proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung 
Hatta. – Moh. Hatta, dan Ahmad Soebarjo. 

2. Dua hal yang diputuskan dalam musyawarah di rumah Laksamana Maeda diantaranya 
: perumusan teks proklamasi dan rancangan atau susunan pelaksanaan teks 
proklamasi. 

3. Pranata sosial adalah institusi sosial yang berarti suatu aturan-aturan yang bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 

4. Memperluas lapangan pekerjaan, menagdakan pengendalian penyimpangan, 
meningkatkan kualitas pendidikan. 

5. Efisiens dalam pedoman perpajakan artinya penggunaan pajak dilakukan dengan baik 
dan semestinya. 

 

 



KELAS IX  

BAB 1. PERKEMBANGAN NEGARA DI DUNIA 

PG : 

1. (B) direbutnya kepulauan Solomon oleh Jepang 
2. (A) merebut Indonesia dari tangan Belanda 
3. (A) mendapat dukungan membawa sekutu 
4. (B) PETA langsung dibawah organisasi militer Jepang 
5. (D) PETA 
6. (C) Para petani menjadi Romusha 
7. (D) MIAI banyak berjasa terhadap Jepang 
8. (A) Supriadi 

Essay : 

1. Tiga sebab umum terjadinya Perang Dunia II :karena lahirnya negara-negara fasis, 
timbulnya pertentangan ideologi antarnegara, dan perlombaan persenjataan 
antarnegara. 

2. Sebab khusus terjadinya perang dunia II : serbuan Jerman ke Polandia pada 1 
September 1939, dan Serbuan Jepang atas pangkalan armada laut Amerika Serikat di 
Pearl Harbour pada 7 Desember 1941.  

3. Blok sentral : Jerman, Italia, dan Jerman, Blok Sekutu : Inggris, Perancis, Amerika 
Serikat. 

4. Perang dikawasan Asia Pasifik meletus setelah Jepang menyerang secara mendadak 
pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada tanggal 7 Desember 
1941, lalu amerika segera melakukan konsolidasi di Australia. Sejak bulan April 1944 
satu per satu pulau-pulau di antara Australia dan Jepang berhasil di rebut tentara 
Sekutu. 

5. Karena awal mula Jepang datang ke Indonesia berhasil mengusir Belanda dan terjadi 
penyerahan tanpa syarat pihak Belanda kepada Jepang, sehingga Indonesia terbebas 
dari penjajahan Belanda. 

 

BAB 2. USAHA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 

PG : 

1. (C) pertempuran di Surabaya 
2. (A) Arab, India, Burma, dan Australia. 
3. (E) 10 November 1947 
4. (A) 17 Januari 1948 
5. (B) Ahmad  Subardjo 
6. (C) Belgia, Australia, dan Amerika Serikat 
7. (D) Kapal Renville 



8. (C) Australia 
9. (A) tewasnya Brigjen AWS Mallaby 
10. (A) Mallaby 

Essay : 

1. Karena tewasnya Brigjen Mallaby dan supirnya, serta pemfitnahan tentara Inggris 
yang menyatakan bahwa Mallaby tewas ditembak oleh tentara Indonesia selain itu 
Inggris telah banyak mengingkari janji dan menyebarkan ultimatum kepada milisi 
Indonesia. 

2. Dari peristiwa meninggalnya Brigjen Mallaby dan rakyat / milisi Indonesia membawa 
senjata untuk melawan tentara Inggris. 

3. Yang membumihanguskan bandung selatan adalah tentara sekutu dari Inggris yang 
dipimpin oleh Brigade MacDonald, alasannya karena adanya bentrokan bersenjata 
antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Malam tanggal 24 November 1945, 
TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-
kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homann dan Hotel Preanger yang 
mereka gunakan sebagai markas, oleh karena itu agar mereka hangus dan dapat 
dikalahkan tentara Inggris membumihanguskan Bandung Selatan. 

4. Karena Pembumihangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat 
dalam Perang Kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak 
sebanding dengan kekuatan pihak Sekutu dan NICA yang berjumlah besar. 

5. Tanggal 26 Maret 1946 

BAB 3. MEMAHAMI PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA 

PG : 

1. (A) Kingsley Davis 
2. (A) Perubahan Sosial 
3. (A) Masuknya TV swasta di pedesaan menambah hiburan masyarakat 
4. (A) faktor yang bersifat materil dan idiil 
5. (D) individualisme ekstrim serta isolasi individu 
6. (A) berfikir ke masa depan 
7. (C) prinsip untuk kepentingan bersama 
8. (C) kecemburuan sosial 
9. (B) fasilitas pembangunan yang tidak memadai 
10. (A) berpartisipasi secara aktiv 

Essay : 

1. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial 
budaya dalam kehidupan masyarakat, adapun perbedaan perubahan budaya dengan 
perubahan sosial budaya, dimana perubahan sosial budaya dipengaruhi oleh kondisi 
geografis, komposisi penduduk, yang mana tidka hanya budaya yang beubah tetpi 
juga berpengaruh pada sosialnya, sedangkan perubahan budaya berarti unsur budaya 

http://id.wikipedia.org/wiki/24_November
http://id.wikipedia.org/wiki/Hotel_Savoy_Homann
http://id.wikipedia.org/wiki/Hotel_Preanger
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Kemerdekaan_Indonesia


saja yang berubah seperti perubahan mata pencaharian seseorang yang akan merubah 
pola sikap orang tersebut tergantung mata pencahariannya. 

2. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya adalah nilai sikap dan pola 
perilaku. 

3. Perubahan sosial budaya menurut J.L Gillin dan J.P Gillin adalah suatu variasi dari 
cara-cara hidup yang diterima, yang disebabkan oleh perubahan-perubahan kondisi 
geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi dan adanya difusi dan 
penemuan baru dalam masyarakat. 

BAB 4. LEMBAGA KEUANGAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 

PG : 

1. (A) barang antara yang satu dengan barang yang lainnya berbeda nilai 
2. (C) emas dan perak 
3. (D) 1,2 dan 6 
4. (A) fungsi asli dan fungsi turunan 
5. (A) Pembayaran 
6. (B) Lebih mudah dilakukan pembayaran dalam jumlah besar 
7. (D) 1.000 
8. (B) Jumlah uang yang beredar di masyarakat melebihi jumlah barang dan jasa. 
9. (D) Bank sirkulasi / Bank Sentral (Bank Indonesia) 
10. (D) Rp. 500,00 

Essay : 

1. Jenis-jenis uang diantaranya : 
- Uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam, 
- Uang giral, uang giral merupakan alat pembayaran yang berupa surat-surat 

berharga seperti cek, traveler cheque, kredit card, dan cash kredit. 
2. Orang pada umumnya lebih senang mempergunakan uang kertas karena uang kertas 

lebih praktis, mudah dibawa, ringan, mudah disimpan, dan lebih mudah dilakukan 
pembeayaran dalam jumlah besar. 

3. Bank sentral adalah banknya para bank, karena bank sentral berfungsi sebagai 
pengawas dan pembina bagi jenis bank lainnya. Bank sentral berkedudukan dan 
berkantor pusat di ibu kota negara serta memiliki kantor-kantor cabang, baik di dalam 
maupun di luar negeri. 

4. Perbedaan TASKA dan TABANAS diantaranya: taska pembayarannya selama satu 
tahun, sedangkan tabanas merupakan bulanan. Taska erat hubungannya dengan 
asuransi, sedangkan tabanas tidak. Dan ditujukan untuk yang berusia 5 thn – 55 thn 
pada seri A dan B, 5 thn – 50 thn untuk seri C, sedangkan Tabanas untuk segala umur  

5. Jenis simpanan uang simpedes atau di bank pemerintah. Karena biasanya kalau bank 
pemerintah dibuat khusus untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat jadi lebih 
memberikan keuntungan daripada bank yang lainnya. 
 



SOAL SEMESTER 1 KELAS IX 

PG : 

1. (B) 40 negara 
2. (B) Rusia 
3. (D) Baku Industri 
4. (B) Ahmad  Subardjo 
5. (C) Belgia, Australia, dan Amerika Serikat 
6. (B) Berkembang 
7. (D) Thailand 
8. (C) kecemburuan sosial 
9. (A) Golkar, PPP, PDI dan PNI 
10. (B) Kolonel Alex Kawilarang 
11. (A) Pembayaran 
12. (C) J.L Gillin dan J.P Gillin 
13. (A) Masuknya TV swasta di pedesaan menambah hiburan masyarakat 
14. (B) Lebih mudah dilakukan pembayaran dalam jumlah besar 
15. (A) dapat dengan mudah terpenuhi 

Essay : 

1. Pengaruh positif yang diharapkan dari perubahan sosial budaya terhadap perilaku 
kehidupan masyarakat diantaranya: perilaku masyarakat yang inovatif, terbuka, 
praktis dan efisien. 

2. Memberi subsidi an premi ekspor, diverifikasi komoditas ekspor, pengendalian harga 
di dalam negeri, pengendalian nilai tukar rupiah, dan promosi ekspor. 

3. Jenis simpanan uang simpedes atau di bank pemerintah. Karena biasanya kalau bank 
pemerintah dibuat khusus untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat jadi lebih 
memberikan keuntungan daripada bank yang lainnya. 

4. Akkulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kleompok masyarakat 
manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur budaya asing. 
Maka masalah yang akan timbul dari proses difusi (penyebaran unsur-unsur budaya) 
adanya penerimaan unsur-unsur budaya asing ke dalam kebudayaan sendiri, dan 
identik masyarakat menghilangkan kebudayaan sendiri dan menggantinya dengan 
budaya asing. Contohnya orang lebih senang memakai pakaian ala barat daripada 
memakai kebaya. 

5. Uasaha pemerintah dalam mengurangi masuknya barang impor : meningkatkan 
kualitas barang-barang dalam negeri, meningkatkan harga bea cukai, membatasi 
jumlah barang impor yang masuk. 

 

 

 



BAB 5. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN BUMI 

PG : 

1. (D) Peta Hidrografi 
2. Tidak ada soalnya 
3. (B) memperlihatkan jumlah penduduk 
4. (B) Peta Kadaster 
5. (A) 1 : 10.000 / lebih besar 
6. (B) Peta dasar dan Tematik 
7. (B) Relief 
8. (B) Pola Perairan 
9. (C) Pewarnaan 
10. (B) Cuaca 

Essay : 

1. Fungsi-Fungsi peta : untuk memperlihatkan posisi, bentuk dan ukuran suatu tempat 
2. Jenis-jenis peta berdasarkan isinya : peta kadastar, peta jalan, peta irigasi, peta 

hidrografi, dan peta geologi 
3. Garis kontur adalah simbol garis yang digunakan untuk menghubungkan harga atau 

nilai yang sama (isoline) pada ketinggian suatu tempat, sehingga ketinggian dan 
kedalaman tempat tersebut dapat diukur. 

4. Plato (dataran tinggi) adalah tanah datar luas di daerah yang tinggi dan memiliki 
ketinggian di antara 200 – 1.500 m di atas permukaan  laut. 

5. Pola aliran sungai lurus, menunjukan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang 
tinggi dan miring akibatnya banyak ditumukan jeram, air terjun, bongkahan batu 
besar, dan lembah sungai, pola alirang sungai berkelok-kelok (meander) menunjukan 
bahwa daerah tersebut benar-benar datar dengan tingkat pengendapan yang besar di 
kiri kanan sungai sehingga daerah ini subur dan sangat baik untuk pertania., dan pola 
alirang sungai yang tiba-tiba menghilang menunjukan daerah tersebut merupakan 
daerah karst yang didominasi oleh tanah kapur.  

BAB 6. USAHA MEMPERTAHANKAN REPUBLIK INDONESIA 

PG : 

1. (D) Sembilan perwira tinggi angkatan darat 
2. (B) Letkol Untung 
3. (B) menyiarkan isu fitnah 
4. (A) A. H Nasution 
5. (D) Sarwo Edhi Wibowo 
6. (B) Batlyon 454/Dipenogoro 
7. (C) polisi yang berhasil lolos dari penyiksaan 
8. (B) 8 Agustus 1967 
9. (C) Bangkok 



10. (D) Pancasila 

Essay : 

1. Enam perwira tinggi angkatan darat yang menjadi korbannya : 1) Letjen A. Yani, 2) 
Mayjen R. Suprapto, 3) Mayjen Haryono Mas Tirtodarmo, 4) Mayjen Suwondo, 5) 
Brigjen Donald I. P, 6) Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, kemudian 7) Letnan Pierre A.T, 
8) Brig. Polisi Karel S.T, 9) Irma Suryani. 

2. Status Irian Barat setelah KMB : dalam jangkauan waktu satu tahun Irian Barat 
seharusnya sudah menjadi wilayah Indonesia, tetapi karena pihak Belanda yang tidak 
menepati janji maka Irian Barat masih tetap dikuasai oleh Belanda, sampai akhirnya 
Indoensia berjuang dan mendapatkan kembali Irian Barat. 

3. Karena Indonesia merasa dirugikan dengan ketidaksesuaian pihak Belanda dan rakyat 
Indonesia menganggap bahwa Uni Indonesia-Belanda gagak mengadakan diplomasi. 

4. Karena Amerika Serikat mendesak Belanda dengan alasan takut hancurnya kekuatan 
Belanda karena adanya isu bahwa Rusia akan terlibat dalam pertikaian Indonesia-
Belanda, dan mereka melihat dari udara bagaimana besarnya kekuatan yang telah 
dipersiapkan RI untuk menghadapi Belanda di Irian Barat. 

5. Orthis Sans sebagai orang yang melaporkan pernyataan pada sidang umum bahwa 
Irian Barat telah sah menjadi bagian dari Indonesia 

BAB 7. BERAKHIRNYA MASA ORDE BARU LAHIRNYA REFORMASI 

PG : 

1. (D) Timbulnya praktek KKN di dalam pemerintahan 
2. (A) Memperbedayakan lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR 
3. (C) menjaring para pejabat Orde Baru yang dianggap KKN 
4. (C) 21 Mei 1998 
5. (C) Sidang Istimewa 
6. (C) antara pendukung Golkar dengan PDI 
7. (B) Sannggau Ledo 
8. (B) hanya disaksikan oleh beberapa pejabat Mahkamah Agung 
9. (B) Pidato pertanggungjawaban di tolak MPR 
10. (D) merosotnya moral para pejabat 

Essay : 

1. Terjadinya krisis moneter, meranbahnya penyimpangan KKN, hutang Indoensia yang 
terlalu banyak., dan melonjaknya harga barang 

2. Adanya ketidakmerataan dalam segala hal, aspirasi rakyat yang kurang 
dipertimbangkan. 

3. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya, mewujudkan kedaulatan 
rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, Menegakkan hukum 



berdasarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan HAM, Melaksanakan dasar-dasar 
kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan sosial. 

4. Dampak reformasi terhadap proses hukum yang berlaku di wilayah negara Republik 
Indonesia terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para 
penyelenggara negara yang menghormati dan menjungjung tinggi hukum yang 
berlaku. 

5. Sidang Istimewa MPR diadakan untuk memilih kembali presiden sebagai pengganti 
Abdurahman Wahid. 

BAB 8. BENTUK KERJASAMA DAN PERAN INDONESIA DI MATA DUNIA 

PG : 

1. (A) 20-25 April 1954 
2. (D) Ali Sastoamijoyo 
3. (A) 30 negara 
4. (C) Bandung 
5. (A) Fakta Pertahanan 
6. (B) Menteri 
7. (C) Adam Malik 
8. (D) 10 Negara 
9. (C) 60  
10. (A) Pengiriman Pasukan Garuda 

Essay : 

1. Peranan Indonesia dalam Gerakan Non Blok sebagai pelaku politik bebas aktif  dan 
non alignment yang sama-sama aktif dan merupakan subjek yang aktif menghadapi 
peristiwa Internasional. 

2. tidak bertentangan 
3. buktinya Indonesia tidak memihak diantara dua blok yang bertentangan. Selain itu 

Indonesia bersedia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan KAA dengan tujuan 
untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah di rancang di GNB 

4. tetapi utnuk ikut berperan aktif dalam politik bebas aktif dan non alignment 
5. peranannya sebagai penghimpun negara-negara yang bebas aktif dan tidak memihak 

pada salah satu blok sebagai objek kepentingan dua raksasa dunia dalam pergolakan 
politik internasional. 

BAB 9. DAMPAK GLOBALISASI 

PG : 

1. (B) Globalisasi 
2. (D) Perbedaan tanggal lahir tiap-tiap manusia 
3. (C) Dampak Globalisasi 
4. (D) Semuanya salah 



5. (B) Hadirnya globalisasi ke dalam negara kita 
6. (D) Perilaku Individualisme 
7. (D) perilaku bersikap kritis 
8. (D) Sayur Asem 
9. (B) Sedang dilanda krisis yang berkepanjangan 
10. (D) Keamanan yang kurang menunjang 

Essay : 

1. Globalisasi adalah cara pandang, cara berfikir, atau proses masuk ke ruang linkup 
yang mendunia. 

2. Dampak globalisasi adalah akibat atau pengaruh yang terjadi dari adanya proses 
globalisasi. 

3. Perilaku positif yang lahir dari adanya globalisasi : 1) perilaku bersikap kritis dalam 
menghadapi permasalahan, 2) sikap kompetitif dalam mencapai tujuan hidup, 3) 
perilaku kerja yang serba cepat atau seba instant dalam melaksanakan segala bentuk 
aktivitas. 

4. Perilaku negatif yang lahir akibat adanya globalisasi : 1) perilaku individualis, 2) 
perilaku saling menjatuhkan terhadap saingan atau sesama kawan, 3) sikap egois, dan 
4) perilaku tempramental atau mudah emosi. 

5. Sikap kita dalam menghadapi pengaruh globalisasi setiap hal yang positif tidak ada 
salahnya untuk diadopsi atau diambil dan dilaksanakan dengan baik, tetapi berbagai 
hal yang bersifat negatif layaknya jangan diambil dan berusaha untuk diperbaiki. 

BAB 10. PENTINGNYA KERJASAMA INTERNASIONAL 

PG : 

1. (C) Australia – Amerika Serikat – Inggris – Kanada 
2. (D) OPEC 
3. (C) Vietnam 
4. (D) Bangkok 
5. (C) perdagangan, investasi, pariwisata, dan peningkatan SDM 
6. (A) Menghindari terjadinya persaingan antarsesama negara penghasil minyak 
7. (B) pemberian pinjaman bantuankepada negara anggota yang memiliki cukup 

persediaan devisa. 
8. (A) Venezuela, Irak, Iran, Kuwait, dan Arab Saudi 
9. (C) APEC dan ASEAN 
10. (E) 27 Desember 1945 

Essay : 

1. Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa di dalam negeri, memperluas pasar hasil 
produksi barang dan jasa, memperluas lapangan kerja, dan menambah devisa negara. 



2. Dalam perdagangan antar negara pada kegiatan ekspor-impor sebagai penghasil 
devisa negara, mengekspor hasil barang/jasa, dari perpajakan dalam negeri. 

3. Impor ada 3 golongan yaitu : 1) Impor barang konsumsi, contoh impor pakaian, 
makanan dll. 2) Impor barang baku/bahan penolong, contoh : impor kayu dll, 3) 
Impor barang modal, contoh : mesin dll. 

4. Untuk menambah devisa negara, dan ikut serta dalam peningkatan ekonomi dunia. 
5. Perbandingan perdagangan dalam negeri dengan antar negara, pada perdagangan antar 

negara diperlukan adanya kurs karena pertukaran penggunaan uang tiap negara. 

SOAL SEMESTER 2 KELAS IX 

PG : 

1. (B) Relief 
2. (C) laut subtropics 
3. (D) Pasifik 
4. (D) Laut Barent 
5. (A) Venezuela, Irak, Iran, Kuwait, dan Arab Saudi 
6. (C) APEC dan ASEAN 
7. (E) 27 Desember 1945 
8. (A) A.H Nasution 
9. (D) Semuanya salah 
10. (B) Hadirnya globalisasi ke dalam negara kita 
11. (C) Bandung 
12. (A) Fakta Pertahanan 
13. (D) Sarwo Edhi Wibowo 
14. (B) Hanya disaksikan oleh beberapa pejabat MA 
15. (B) Pidato pertanggungjawaban oleh MPR 

Essay : 

1. Status Irian Barat setelah KMB : dalam jangkauan waktu satu tahun Irian Barat 
seharusnya sudah menjadi wilayah Indonesia, tetapi karena pihak Belanda yang tidak 
menepati janji maka Irian Barat masih tetap dikuasai oleh Belanda, sampai akhirnya 
Indoensia berjuang dan mendapatkan kembali Irian Barat. 

2. Tujaun Repelita adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh 
rakyat, sesuai dengan martabat serta meletakan dasar/landasan yang kuat untuk 
pembangunan tahap berikutnya. 

3. Berdasarkan UU RI No 25 tahun 2004, tahapan Perencanaan pembangunan terdiri 
dari empat (4) tahapan yakni : 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) 
pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. 

4. Rancangan  Awal  RPJMN  disampaikan  kepada Presiden  untuk  disepakati  dalam  
sidang  Kabinet  dan  menjadi  pedoman/acuan bagi penyusunan Rancangan Renstra 
K-L. tahap kedua dengan  berpedoman  pada  Rancangan  Awal  RPJM  Nasional.    
Pimpinan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk 



mengidentikasikan  pembagian  tugas  dalam  pencapaian  sasaran  nasional. Tahap 
ketiga sasaran program prioritas Presiden sesuai dengan sasaran  tujuan  KL  serta  
tugas  yang  dilaksanakan  oleh  pusat-daerah  sesuai dengan kewenangannya, dan 
tahap keempat dikonsultasikan pada DPR dan Sidang Kabinet untuk penyempurnaan. 

5. Bidang penguasaan Irian Barat 
6. Untuk menambah devisa negara, dan ikut serta dalam peningkatan ekonomi dunia. 

 


