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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d  di depan pilihan jawaban yang paling tepat! 

1. Tujuan manusia mengenal lingkungannya adalah… 

a. Menguasai daerah pemasaran baru    c. meningkatkan kualitas hidupnya  

b. Mempererat hubungan antar manusia    d. memperluas wilayah kekuasaan 

2. Upaya untuk mencegah rusaknya lingkungan alam oleh manusia dapat dilakukan secara, kecuali …  

a. Preventif dan memaksa     c. primer dan skunder 

b. Individu dan kelompok      d. kooperatif dan non kooperatif 

3.  Lingkungan hidup memiliki arti penting bagi manusia karena …. 

a. Lingkungan hidup hanya ada satu unsur di dunia  

b. Manusia hidup tidak bisa hidup dengan lingkungannya  

c. Manusia selalu mencintai lingkungan    

d. Hanya manusia yang menjaga lingungan hidup  

4. Fungsi distribusi dari kegiatan ekonomi adalah …. 

a. Menyalurkan barang dan jasa     c. menetapkan harga 

b. Memenuhi kebutuhan hidup     d. mengolah barang dan jasa  

5.  Kerusakan alam 

1)      Banjir lahar 

2)      Lahan kritis 

3)      Kekeringan 

4)      Pencemaran air 

5)      Tanah bergerak 

6)      Kebakaran hutan 

Beberapa kerusakan alam pada daftar diatas yang disebabkan oleh campur tangan manusia adalah 

a.  1, 2, 3   b. 1, 3, 5  c. 2, 4, 6   d. 2, 5, 6 

6. Usaha untuk mengurangi erosi lahan pertanian yang miring adalah dengan cara …. 

a. Menanami dengan tanaman semusim   c. Mengunakan sistem terasiring 

b. Melaksanakan mekanisasi pertanian   d. Menggunakan sistem tumpangsari 

7. Dampak penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah ….. 

a. Ikan menjadi tidak enak rasanya   c. Harga ikan menjadi murah 

b. Populasi ikan terancam cepat punah  d. Berbagai macam ikan tidak disukai konsumen  

8. Segala kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa guna mencapai 

kemakmuran hidup disebut kegiatan … 

a. Sosial   b. ekonomi    c. budaya   d. politik 

9. Dampak positif dari perubahan sosial budaya adalah …. 

a. Penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi  c. Sikap indivisualistik 



 

 

b. Gaya hidup yang meniru Barat    d. Kesenjangan sosial 

10. Dampak negatif dari modernisasi antara lain kekeluargaan dan gotong-royong semakin berkurang. 

Hal ini dapat terjadi karena …. 

a. Modernisasi kurang berhasil    c. Sumber daya manusia sedikit 

b. Pengaruh pola hidup kebarat-baratan   d. Banyak industry di kota besar 

11. Unsur budaya Barat yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia adalah …. 

a. System kepercayaan atheis    c. Listrik 

b. Mesin perontok padi     d. Penemuan kompor 

12. Sikap kita terhadap datangnya kebudayaan asing adalah …. 

a. Menolak semua unsur budaya barat    

b. Disesuaikan dengan kebutuhan bangsa 

c. Menerima semua unsur pengaruh kebudayaan tersebut  

d. Memilih sesuai dengan kebudayaan kita 

13. Suatu keadaan atau peristiwa yang tidak biasa, yang ditimbulkan oleh alam dinamakan… 

a. Gejala alam  b. Iklim    c. Cuaca  d. Musim 

14. Gejala alam yang sering muncul di Indonesia kecuali…. 

a. Badai salju  c. Tanah lonsor 

b. Banjir   d. Gempa bumi 

15. Gunung berapi meletus karena adanya … permukaan bumi 

a. Aktivitas magma  c. Tanah longsor 

b. Gempa   d. Pergerakan tanah 

16. Tsunami akan terbentuk jika terjadi gempa di …. 

a. Pantai   c. Daratan 

b. Lereng gunung  d. Laut 

17. Nama Tsunami diambil dari bahasa Jepang yang artinya … 

a. Gelobang pelabuhan c. Gelombang besar 

b. Gelombang pasang d. Ombak pelabuhan 

18. Salah satu keberhasilan pembangunan sektor industri, yaitu ........ 

a. tingkat relokasi industri semakin meningkat 

b. pencemaran lingkungan semakin parah 

c. berubahnya lahan pertanian menjadi kawasan industri 

d. komunikasi barang dan jasa meningkat 

19. Kelapa sawit, teh, dan karet merupakan hasil produksi di bidang …… 

a. Kehutanan  c. Pertanian 

b. Perkebunan  d. Perikanan 

20. Pihak yang menghasilkan barang tersebut …… 

a. Pabrik   c. Distributor 

b. Produksi   d. Produsen  

21. Jenis usaha yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi adalah …… 

a. Pertambangan  c. Pertanian 

b. Industri   d. Distribusi 

22. Negara kita memiliki tanah subur dan menghasilkan banyak produk pertanian. Oleh karena itu 

Negara kita disebut Negara …… 

a. Maritim   c. Modern 

b. Agraris   d. Tradisional 

23.  Salah satu keuntungan dari adanya pabrik asing di Indonesia adalah … 

a. menyerap banyak tenaga kerja 

b. berkurangnya lahan  

c. mengeluarkan polusi lingkungan 



 

 

d. ancaman bagi produk dalam negeri 

24. Limbah industri yang dibuang ke sungai dapat . . . hewan dan tumbuhan di air. 

a. Menyuburkan  b. Membunuh  c. Melestarikan d. Memelihara 

25. Bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia antara lain Portugis, Belanda, Inggris, dan …. 

a. Perancis    b. Spanyol  c. Jerman   d. Italia 

26. Semula tujuan utama bangsa Eropa menjelajah dunia karena menyebarkan agama Nasrani, mencari 

daerah jajahan, dan …. 

a. mencari emas  b. mencoba kapal baru c. mencari harta karun d. mencari perhiasan 

27. Untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, Belanda mendirikan …. 

a. EIC    b. VOC    c. benteng   d. pasar 

28. Faktor utama Jepang mengincar Indonesia untuk dikuasai karena Indonesia kaya akan … . 

a. rempah   b. bahan baku   c. bahan tambang  d. manusia 

29. Tentara Jepang tiba di Indonesia pada tanggal … . 

a. 11 Januari 1941  b. 1 Maret 1941  c. 11 Januari 1942  d. 1 Maret 1942 

30. Belanda tiba pertama di Indonesia pada tahun 1596 di pelabuhan…. 

a. Demak   b. Cirebon   c. Banten   d. Surabaya 

Isian singkat 

31. Negara manakah yang paling lama menjajah Indonesia 
32. Sebutkan salah satu pendiri Tiga Serangkai … 
33. Budi Utomo berdiri tanggal … 
34. Kain adalah hasil industri barang … 
35. Segala kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa guna mencapai 

kemakmuran hidup disebut kegiatan …. 
36. Dampak penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah ….. 
37. Kegiatan membuat barang atau jasa disebut …. 
38. Kegiatan perdagangan dengan cara menjual barang ke luar negeri disebut …… 
39. Dampak negative kemajuan komunikasi seperti internet antara lain… 
40. Cara menjaga lingkungan sungai salah satunya adalah dengan cara … 

Essai 

41. Sebutkan penyebab terjadinya perang Diponegoro 
42. Sebutkan naskah Sumpah pemuda 
43. Tulisakan oerbedaan industri besar dan kecil 
44. Sebutkan 3 alasan kebangkrutan VOC 
45. Sebutkan apa arti : 

a. Distributor dan distribusi 
b. Konsumen dan konsumsi 
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