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d. 610 LU – 010 LS dan 960 BT – 1410 BB

LEMBAR SOAL

I.

8. Dua lempeng yang menyebabkan Indonesia rawan gempa bumi adalah….
: …………………………

Mata Pelajaran

: IPS

Nama

Kelas / SMT

: VI / II

No. Peserta : …………………………

Hari/tanggal

: ……………………

Nilai

Waktu

: ……………………

Paraf Guru : …………………………

: …………………………

Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d di depan jawaban yang tepat !
1. Iklim yang ada di Malaysia sama dengan iklim yang ada di Indonesia yaitu…
a. Tropis

b. Ekstrim

c. Sub Tropis

c. 160 LU – 100 LS dan 950 BT – 1430 BT

d. Tropis dan Sub Tropis

2. Gempa bumi terjadi karena adanya….

a. Lempeng Austria dan Australia

c. Lempeng Eurasia dan Indo Australia

b. Lempeng Asia dan Australia

d. Semua jawaban benar

9. Gunung dapat meletus bila di dalamnya terdapat banyak….
a. Magma

b. Air panas

c. Batu panas

d. Semua salah

10. Indonesia mempunyai dua musim yaitu…
a. Kemarau dan hujan

c. Semi dan gugur

b. Gugur dan hujan

d. Semua benar

11. Malaysia mempunyai iklim seperti Indonesia, sehingga disana terjadi

a. Tabrakan lempeng

c. Reruntuhan Gua

b. Gunung Meletus

d. Semua jawaban benar

musim.....

3. Berdasarkan latar belakang dan penyebabnya gejala alam dapat dikelompokkan
menjadi dua macam yaitu….

a. Panas dan dingin

c. Semi dan gugur

b. Hujan dan kemarau

d. Banjir dan kering

12. Tindakan yang tepat ketika terjadi Tsunami adalah…

a. Alami dan buatan

c. Daratan dan lautan

a. Lari ke tempat yang tinggi

c. Diam dalam rumah

b. Besar dan kecil

d. Merugikan dan menguntungkan

b. Lari ke tempat yang tinggi

d. Semua benar

4. Gempa bumi terjadi akibat tabrakan lempeng disebut….
a. Gempa Vulkanik b. Terban

c. Gempa tektonik

13. Berikut ini merupakan alat pemantau gejala alam yaitu….
d. Biasa

5. Penebangan liar oleh manusia dapat menyebabkan terjadinya…..
a. Banjir

c. Penyuburan tanah

b. Tanah longsor

d. a dan c benar

6. Gelombang tsunami terjadi jika pusat gempa terdapat pada….
a. Permukaan laut

b. Pegunungan c. Dasar laut

7. Secara astronomi Indonesia berada pada….
0

0

0

d. Diperut bumi

a. Stasiun cuaca

c. Radiosonde

b. Pesawat terbang

d. Semua benar

14. Yang dimaksud dengan globalisasi adalah…..
a. Proses mendunia

c. Budaya

b. Berpakian baru

d. Semua menyatu

15. Beroperasinya perusahaan asing di Indonesia menandakan terjadinya proses
globalisasi dalam bidang….

0

a. 6 LU – 11 LS dan 95 BT – 141 BT

a. Perdagangan

b. Ekonomi

c. Budaya

d. Sosial

16. Dengan adanya Komputer, Internet, dan telepon adalah merupakan bukti
globalisasi dalam bidang….
a. Teknologi

b. Pendidikan

23. Berikut merupakan keuntungan dari adanya perusahaan asing di Indonesia
c. Perusahaan

d. Keterampilan

17. Kecenderungan masyarakat untuk menyantap makanan siap saji dan
berpakaian model feminim merupakan tanda terjadinya,,,
a. Proses globalisasi

c. Globalisasi dalam bidang budaya

b. Kemajuan

d. Semua benar

18. Berikut ini adalah perilaku masyarakat yang berubah akibat globalisasi
yaitu….
a. Hidup Individualisme

c. Hidup mewah

b. Hidup sengsara

d. Gotong – royong

19. Faktor yang menyebabkan terjadinya Globalisasi adalah….
a. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi c. Kemakmuran
b. Gairah hidup

d. Semua benar

d. Semua benar

20. Salah satu bukti bahwa kita berada pada era globalisai adalah….

yaitu…..
a. Tersedianya lapangan kerja

c. Ramainya kegiatan ekonomi

b. Mengurangi pengangguran

d. Semua benar

24. Berikut merupakan factor yang menarik perusahaan asing beropersai di
Indonesia yaitu….
a. Bahan baku dan pekerja murah

c. Persaingan sedikit

b. Masyarakat jujur

d. Pajak murah

25. Kegiatan perdagangan antar Negara disebut dengan kegiatan……
a. Ekspor dan impor

c. impor

b. Ekspor

d. Perdangan Internasional

26. Jenis jasa yang banyak diekspor dari Indonesia adalah….
a. Konsultan

b. TKI

c. Guru

d. Pengusaha

27. Negara tujuan ekspor minyak bumi Indonesia adalah….

a. Adanya Internet di sekitar kita

c. Adanya Televisi

a. Jepang dan USA

c. USA dan Inggris

b. Adanya telepon

d. Semua benar

b. Malaysia dan Belanda

d. Philipina dan Thailand

21. Salah satu dampak negative dari globalisasi adalah…..
a. Mematikan usaha kecil menengah
b. Memperbesar pasar produk Negara maju
c. Memperbesar keuntungan
d. Memajukan usaha kecil dan menengah
22. Globalisasi selain berdampak positif juga bedampak negative, oleh karena itu
kita harus menentukan sikap untuk menghadapinya yaitu dengan cara….
a. Meningkatkan kualitas SDM kita

28. Di bawah ini adalah barang non migas yang diekspor Indonesia, kecuali......
a. Karet

b. Solar

c. Tekstil

d. Tembakau

29. Berikut ini yang merupakan barang konsumsi adalah….
a. Beras

b. Bahan kimia c. Kosmetik

d. Susu

30. Kegiatan ekspor dan impor selain memberikan hasil pada eksportir dan
importirnya, juga memberikan manfaat pada Negara yaitu….
a. Devisa

b. Pajak

c. Bagi hasil

d. Semua benar

31. Faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan ekspor dan impor adalah…

b. Memilih pengaruh budaya yang sesuai dengan bangsa

a. Setiap Negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya

c. Mengambil hal yang positif dan meninggalkan yang negative

b. Kekurangan bahan

c. Kelebihan bahan

2. Mengapa pada bulan Oktober sampai Maret di Indonesia pada umumnya terjadi

d. Semua benar

musim hujan ?

32. Siklon Tropis di Philipina disebut….
a. Taifun

b. Willy

c. Lekimi

3. Sikap apakah yang perlu diperhatikan dan dikembangkan dalam menghadapi
d. Nargis

33. Angin muson barat tenggara dapat menyebabkan Indonesia musim…
a. Hujan

b. Semi

c. Kemarau

d. Gugur

34. Berikut ini merupakan dampak negative dari globalisasi, kecuali….
a. Berpakaian mini

c. Hidup Individualisme

b. Pegaulan bebas

d. Cepatnya informasi

35. Yang termasuk alat pemantau gejala alam adalah….
a. Radiosonde

b. Dynamo

c. Seismograf

d. Skala Richter

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
1. Barang yang dapat langsung untuk memenuhi kebutuhan di sebut barang…
2. Manfaat kegiatan ekspor dan impor bagi Negara adalah…
3. Devisa adalah….
4. Yang menjadi penyebab kegiatan ekspor dan impor adalah….
5. Jenis jasa yang paling banyak diekspor oleh Indonesia adalah….
6. Iklim Negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah…..
7. Factor yang menyebabkan terjadinya gempa bumi adalah….
8. Wilayah Indonesia sebagian besar berada disebelah…. Khatulistiwa.
9. Radiosonde adalah…..
10. Tindakan yang tepat jika terjadi gempa bumi adalah…..
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yanag jelas dan
tepat !
1. Mengapa di Indonesia rawan terjadi gempa bumi dan tsunami ?

Globalisasi ?
4. Mengapa Investor asing banyak yang mau menanamkan modal dan mendirikan
perusahaan di Indonesia ?
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekspor dan Impor dan Manfaatnya bagi
Negara !

