
 

 

ULANGAN TENGAH SEMESTER 
Nama Lengkap :  ................................................. Hari / Tgl :              ,                     2017 
Mata Pelajaran :  IPS Kelas  :  VI ( Enam )  
Tema  :  1,2,3,4 dan 5   
 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d  di depan pilihan jawaban yang paling tepat! 

KD. 3.3 
1. Tanaman padi adalah jenis tanaman yang banyak terdapat di … 

a. Dataran rendah    c. Gunung 

b. Dataran tinggi    d. Pegunungan 

2. Penanaman kembali hutan yang rusak disebut juga 

a. Klasifikasi     c. Intensifikasi 

b. Reklamasi     d. Reboisasi 

3. Mata pencaharian yang terdapat dalam gambar berikut ini adalah … 

a. Pertanian      

b. karyawan 

c. Nelayan 

d. Peternak 

 

4. Manfaat yang kita dapat olah dari  hewan disamping adalah …… 

a. Kulit, tanduk, daging    

b. Tenaga, kulit, kaki 

c. Daging, susu, tenaga   

d. Daging, susu, kulit 

e.  

5. Fungsi utama  suaka alam marga satwa adalah.... 

a. Menjaga hewan konsumsi   c. Menyelamatkan hewan langka 

b. Menanggulangi bencana longsor  d. Menjaga fungsi hutan 

6. Berikut ini hewan langka yang dilindungi didaerah papua… 

a. Badak bercula satu    c. orang utan 

b. Burung wallet    d. burung cendrawasih 

7. Dataran tinggi yang mempunyai pemandangan alam yang indah kadang dimanfaatkan penduduk sekitar 

untuk dijadikan objek wisata, salah satu bentuk pemanfaatanya adalah, kecuali… 

a. Membuka penginapan   c. Penjualan cideramata 

b. Membuka kuliner local   d. Jasa pengiriman surat 

KD. 3.2 

8. VOC adalah singkatan dari kata Verenigde Oost Indische Compagnie atau … 

a. Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda 

b. Perusahaan dagang portugis untuk Indonesia 

c. Pasukan Belanda untuk wilayah hindia belanda 

d. Koperasi dagang eropa 

9. Kekalahan rakyat Indonesia terhadap Belanda sebelum tahun 1908 salah satunya disebabkan oleh, kecuali …. 

a. Kurangnya komunikasi antara masyarakat Indonesia disetiap wilayah 

b. Sudah munculnya TNI dan Polri  

c. Alat serangan ke pasukan belanda masih bersifat tradisonal 

d. Seorang pemimpin yang  mampu mempersatukan masyarakat   

10. Gambar salah seorang tokoh kemerdekaan yang  ada dibwah ini bernama … 

a. Jendral Sudirman  

b. Jendral Abdul Haris Nasution 

c. Drs. Hatta  

d. Ir. Soekarno 

 

 

 



 

 

11. Belanda melakukan pelanggaran Perjanjian  Linggarjati dengan menyerang wilayah Indonesia yang dikenal 

dengan nama …. 

a. Agresi Militer 1    c. Operasi militer 1 

b. Agresi Militer 2    d. Daerah operasi Militer 2 

12. Seorang tokoh Surabaya yang mampu membangiktkan semangat para pejuang dengan pidatonya adalah . . . . 

a.                      b.    c.    d.  

   

 

 

13. Peristiwa Reformasi  di negara Indonesia yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto terjadi pada 

tahun . . . . . 

a. 1997      c. 1998 

b. 2000      d. 1999 

14. Salah satu cita-cita dalam pemerintahan dalam berbangsa adalah , kecuali… 

a. Mensejahterakan masyarakat   c. menjaga kedaulatan negara 

b. Meningkatkan ekonomi bangsa   d. menjual aset bangsa kenegara lain 

KD. 3.1 

15. Salah satu sumber daya yang digunakan untu PLTA adalah kecuali … 
a. Air terjun      c. batubara 

b. Angin      d. Sampah  

16. Munculnya polusi paling besar bagi udara kita disebabkan oleh salah satu gambar berikut ini adalah … 
 
a.                         b.            c.             d.  

 
 
 
 

17. Manfaat Komputer dalam dunia ekonomi adalah .... 
a. Memudahkan layanan pasien   c. memudahkan komunikasi 
b. Mempercepat perhitungan keuangan         d. pembuatan media cetak 

18. Salah satu cara untuk mengurangi polusi tanah adalah …. 
a. Pembatasan penggunaan bensin 
b. asap kendaraan di kurangi 
c. tidak membakar sampah  
d. tidak membuang baterai sembarangan  

19. Salah satu olahraga bela diri khas Indonesia adalah… 
a. Tinju      c. Pencak silat 
b. Tae kwon do     d. Karate 

20. Berikut ini cara hidup sehat yang ditunjukan dalam gambar adalah … 
 

a.                         b.                    c.               d.  

 
 
 

21. Penemu computer pertama kali adalah… 
a. Alan Turing      c. Thomas alva edison 
b. Konrad Zuse     d. Charles Babbage 

KD.3.1 
22. Globalisasi terjadi dikarenakan, kecuali…. 

a. Kebutuhan informasi yang cepat   c. banyaknya produk-produk baru 
b. Pertukaran Kebudayaan    d. Bencana alam mengancam bumi 



 

 

23. Makanan berikut ini berasal dari …. 
a. Itaila 
b. Prancis 
c. Amerika 
d. Turki 

24. Munculnya gaya music K-Pop adalah salah satu aliran musik yang berasal dari…. 
a. Jepang      c. Korea Utara 
b. Vietnam      d. Korea Selatan 

25. Contoh pengaruh negative globalisasi adalah, kecuali…. 
a. Banyak kaum perempuan Menggunakan baju terbuka 
b. Munculnya generasi muda pemakai narkoba  
c. Semangat belajar makin tinggi 
d. Kejahatan antar Negara makin banyak 

26. Salah satu budaya fashion Indonesia yang sudah go internasional salah satunya adalah …. 
a. Batik      c. Nasi goreng 
b. Hijab      d. tari saman 

27. Salah satu cara mencintai produk dalam negri adalah…. 
a. Membeli barang luar negri    c. membeli barang dalam negri 
b. Bangga memakan pizza    d. sering berlibur ke eropa 

28. Contoh perkembangan Globalisasi dalam bidang penyiaran adalah…. 
a. TV kabel      c. penjualan pakaian model baru 
b. handphone      d. penggunaan tattoo 

kD 3.5 
29. Seorang yang berjiwa wirausaha harus mempunyai jiwa dibawah ini kecuali….…. 

a. Mudah menyerah     c. bekerja keras 
b. kretaif      d. inovatif 

30. Salah satu manfaat tanaman yang bisa digunakan untuk kegiatan wirausaha adalah … 
a. Buah jarak untuk pengobatan tradisional 
b. Anyaman menggunakan pohon  rambutan 
c. Batang pohon pisang  di jadikan makanan 
d. Daun kelapa dijadikan ketupat  

31. Dampak banyaknya kegiatan usaha di masyarakat adalah…. 
a. Mempertinggi resiko kecelakaan   c. menambah lapangan kerja 
b. Meningkatkan kejahatan    d. memperbanyak pengangguran 

32. Kegiatan usaha yang paling banyak terdapat di daerah pesisir adalah, kecuali…. 
a. Petani persawahan     c. jasa pembuatan perahu 
b. Pelelangan ikan     d. produksi garam 

33. Dampak negatif banyaknya pabrik di perkotaan adalah pada lingkungan salah satunya…. 
a. Meningkatnya daya beli    c. turunnya jumlah pengangguran 
b. Meningkatnya taraf hidup    d. limbah industri 

34. Salah satu contoh usaha masakan khas asal budaya betawi adalah…. 
a. Nasi gudek      c. siomay 
b. Nasi uduk      d. nasi merah 

35. Kegiatan usaha pada gambar disamping berpengaruh pada bidang…. 
a. budaya 
b. sosial 
c. transportasi 
d. lingkungan  

 
 
Isian singkat 

36. Salah satu jenis pekerjaan jasa di daerah perkotaan adalah sebagai … 
37. Teknik pembuatan sawah dilahan miring disebut juga … 
38. Wakil presiden pertama yang juga seorang proklamator bernama …… 
39. Kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial yang berupa pengerahan tenaga rakyat dinamakan… 
40. Temuan paling berharga dari Thomas Alva Edison adalah …. 
41. Salah satu kendaraan tradisional yang digerakan kuda adalah … 
42. Mark zuckerberg adalah pendiri layanan pertemanan di internet dengan nama …  
43. Salah satu perkembangan globalisasi dalam bidang transpotasi modern adalah … 
44. Seseorang yang mengirimkan barang ke konsumen disebut .... 
45. Contoh kebutuhan primer seorang siswa adalah....  

https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=662&q=mark+zuckerberg&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi2zva_zNTVAhUBwLwKHbAwDwMQvwUIJCgA


 

 

Essay 

46. Sebutkan perbedaan transportasi masa kini dan masa lalu ! 
47. Jelaskan 3 cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan yang membela tanah air ! 
48. Tuiskan 3 manfaat listrik dalam kehidupan kita sehari-hari? 
49. Tuliskan 3 cara mencintai produk dalam negri ! 
50. Sebutkan pengertian kebutuhan primer, sekunder dan tersier beserta contohnya! 
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