
 

 

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! 

 
1. Lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga jenis , kecuali… 

a. Lingkungan alam   . Lingkungan sosial budaya 

b. Lingkungan politik   d. Lingkungan ekonomi 

2. Pemanfaatan hutan bisa dilakukan dengan cara, kecuali… 

a. Membuat hutan lindung  c. membuat hutan margasatwa 

b. Rebosiasi    d. pembalakan hutan liar 

3. Mobil dan motor yang makin canggih adalah perubahan teknologi bidang… 

a. Pertanian    c. otomotif 

b. pertambangan   d. komunikasi 

4. Berikut nilai-nilai positif perilaku masyarakat yang masih ada di Indonesia adalah …… 

a. Gotong royong   c. tidak mau kerja bakti 

b. Malas siskamling   d. korupsi 

5. Dampak terlalu sering bermain internet akan mengubah perilaku masyarakat antara lain, kecuali.... 

a. Mudah marah dan tersinggung c. Suka berbohong agar mendapatkan uang 

b. Rajin beribadah   d. Malas belajar  

6. Berikut ini yang merupakan contoh industri besar di Indonesia, kecuali… 

a. Perusahaan tektil   c. Perusahaan besi baja 

b. Perusahaan burung wallet  d. Perusahaan minyak bumi 

7. Salah satu dampak negatif berdirinya perusahaan asing di Indonesia adalah … 

a. Tenaga ahli yang ilmunya diserap oleh TKI 

b. Menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia 

c. Adanya produk asing yang masuk ke dalam pasar dalam negeri 

d. Meluasnya kawasan industri hingga memasuki daerah pelosok/pedesaan 

8. Pedagang Eropa yang pertama kali datang ke wilayah Nusantara berasal dari negara ….  

a. Inggris  b. portugis  c. Belanda  d. india 

9. Reaksi ketidaksukaan Bangsa Indonesia terhadap Belanda ( VOC ) adalah sejak diterapkannya system …. 

a. Monopoli  b. rekreasi  c. Jual beli  d. kongsi 

10. Ki Hajar Dewantara bersama dengan Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan … 

a. Indische Partij   b. Empat Serangkai c. Masyumi  d.Partai Indonesia Raya 

11. Matulessy (Pattimura) adalah tokoh perjuangan melawan Belanda yang berasal dari …. 

a. Banjarmasin b. Maluku  c. Minangkabau  d. Jawa Tengah  

12. Sumpah pemuda dibacakan pada tanggal . . . . 

a. 27 oktober 2011    c. 28 september 1930 

b. 29 november 1945    d. 28 oktober 1928 

13. Sumpah pemuda diadakan dengan tujuan untuk . . . . . 

a. Mendapat kemerdekaan   c. Kebahagiaan bersama 

b. Mempersatukan tekad para pemuda d. Merusak persatuan 

14. Kegiatan yang dilakukan orang untuk mencari penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup disebut 

… . 

a. Kegiatan produksi   c. kegiatan distribusi 

b. Kegiatan ekonomi   d. kegiatan konsumsi 

15.        Gambar pohon beringin disamping dalam lambang koperasi memiliki arti … 
a. kerja atau usaha terus menerus 
b. kemakmuran yang diupayakan dan harus dicapai 
c. masyarakat yg berakar kuat 
d. persatuan dan kesatuan 



 

 

 
 
 
 

16. Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan terjadinya masalah berikut  kecuali… 
a. pencurian dan perampokan 
b. rendahnya mutu penduduk 
c. rendahnya tingkat pendidikan 
d. majunya suatu bangsa 

17. Koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari disebut koperasi .... 
a. produksi          c. serba usaha 
b. konsumsi          d. simpan pinjam 

18. Asas koperasi, yaitu …. 
a. kekeluargaan dan kegotongroyongan 
b. keadilan dan kejujuran 
c. kekayaan dan kerja sama 
d. kebijaksanaan dan kemanusiaan 

19. Lembaga yang bukan termasuk BUMN adalah … 
a. PAM  c. Telkom 
b. PT KA  d. Matahari Dept Store 

20. Bapak Koperasi Indonesia adalah … 
a. Moh. Hatta  c. Am Fatwa 
b. Prabowo subianto d. Wijoyo Hadikusomo 

21. Salah satu lembaga pendidikan formal di Indonesia adalah kecuali… 
a. PAUD  c. SMA/ SMK 
b. SD   d. kursus montir 

22. Gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran secara tiba-tiba di dalam kerak bumi disebut…. 
a.     tektonik   b. erosi  c. longsor   d. vulkanik 

23. Keadaan cuaca di Indonesia selalu dipantau Badan Meteorologi dan …. 
a.    Geografi   b. Geofisika c. Fisika   d. Monologi 

24. Membuang sampah di sungai dapat menyebabkan bencana …. 
a.     banjir   b. longsor c. gempa bumi   d. kebakaran 

25. Tindakan yang dilakukan terhadap korban luka-luka akibat bencana adalah…. 
a.     mengevakuasi    c. mendirikan tenda 
b.     menghitung jumlahnya   d. melihatnya 

26. Hal yang harus dilakukan jika di suatu tempat mengalami bencana alam adalah …. 
a.      melihatnya    c. memberi bantuan 
b.       membahasnya    d. tak perduli 

27. Manfaat gunung berapi bagi masyarakat di sekitarnya adalah…. 
a.       hawa yang sejuk    c. lahan yang subur 
b.       abu yang banyak    d. banyak hewan liar 

28. Peristiwa alam yang membawa manfaat bagi manusia adalah …. 
a.       banjir   b. badai  c. hujan  d. longsor 

29. Berikut adalah peristiwa alam yang tidak dipengarui oleh alam …. 
a.      angin topan   b. banjir c. tsunami  d. letusan gunung berapi 

30. Contoh bencana alam yang tidak dipengarui oleh perbuatan manusia…. 
a.      tsunami   b. gempa bumi c. longsor  d. putting beliung 

31. Perbuatan manusia yang dapat menimbulkan bencana banjir, antara lain …. 
a. membuang sampah pada tempatnya  c. melakukan reboisasi 
b. membuat terasering    d. penebangan hutan secara liar 

32. Kenampakan alam disebut juga …. 
a. Pegunungan    c. bentang alam 
b. keindahan    d. peta 

33. Laut yang dihitung dari garis tepi pantai sepanjang 200 mil disebut …. 
a.     laut dalam  b. laut lepas c. laut territorial d. ZEE 

34. Gunung Kerinci terdapat di Provinsi …. 
 a.     Jawa Barat   b. Jambi c. Lampung  d. Sumatra Barat 

35. Berikut ini yang termasuk perairan air asin adalah …. 
 a.     danau   b. sungai c. samudra  d. waduk  

 



 

 

Isian singkat 
36. Negara manakah yang paling lama menjajah Indonesia 
37. Sebutkan salah satu pendiri Tiga Serangkai … 
38. Kegiatan perdagangan dengan cara menjual barang ke luar negeri disebut …… 
39. Cara menjaga lingkungan sungai salah satunya adalah dengan cara … 
40. Cara menjaga kebudayaan masing-masing daerah dengan cara …. 
41. Koperasi adalah lembaga perekonomian yang berasaskan … 
42. Ciri-ciri daerah perkotaan adalah … 
43. Berbagai bentuk permukaan bumi yang ada dialam disebut … 
44. Gempa yang terjadi karena adanya tabrakan antar lempeng bumi disebut gempa .... 
45. Program kali bersih (Prokasih) merupakan alah satu upaya untuk mencegah terjadinya bencana ....  

Essay 

45. Sebutkan penyebab terjadinya perang Antasari di Kalimantan Selatan 
46. Sebutkan naskah lengkap Sumpah pemuda 
47. Bagaimana sikapmu dengan bencana yang melanda bangsa Indonesia? 
48. Sebutkan 3 jenis-jenis koprasi berdasarkan Fungsinya ! 
49. Tuliskan 5 kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan! 
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