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DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
KABUPATEN MIMIKA 
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� Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
 Satuan Pendidikan : SD / MI 
 Hari / Tanggal : Kamis / 8 Juni 2006 
 Alokasi Waktu : 120 Menit 
 Dimulai pukul : 10.30  WIT. 
 Diakhiri pukul : 12.30  WIT. 
 
 
 
PETUNJUK UMUM 
 
1. Tulislah terlebih dahulu nomor kode sekolah dan nomor kode peserta anda baris atas (baris nomor 1) 

pada lembar jawaban yang disediakan. 
2. Periksa dan bacalah soal-soal dengan cermat sebelum anda menjawabnya. 
3. Laporkan kepada Pengawas Ujian jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal 

kurang. 
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, terdiri atas : 
 a. Pilihan ganda : 35 butir 
 b.  Isian : 10 butir 
 c.  Uraian :   5 butir 
5.  Dahulukan soal-soal yang anda anggap mudah. 
6. Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan, dengan menggunakan bolpoin/pulpen yang 

berwarna biru atau hitam. 
7. Mintalah kertas buram kepada Pengawas Ujian, bila diperlukan. 
8. Periksa pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada Pengawas Ujian. 
9. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator, table matematika atau alat bantu hitung lainnya. 
10. Bacalah petunjuk pengerjaan dengan cermat ! 
 
 

SELAMAT BEKERJA 
 
 

 
 
 

 

DOKUMEN 
RAHASIA 

KODE 
P-A.6 

© Hak Cipta Pada Dinas P dan P Kabupaten Mimika 
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PETUNJUK PENGERJAAN : 
 

1. Berilah tanda silang pada salah satu huruf pada lembar jawaban, yang anda anggap paling tepat. 
2. Apabila ada jawaban anda yang salah dan anda ingin memperbaikinya, coretlah dengan dua garis 

mendatar pada option (pilihan) anda yang salah, kemudian beri tanda silang (X) pada pilihan 
jawaban pengganti yang anda anggap benar. 
Contoh   : 
Pilihan semula   A B C D 
Dibetulkan menjadi  A B C D 

 
 

1. Keterangan gambar yang terdapat pada peta disebut …. 
a. Legenda 
b. Skala 
c. Judul Peta 
d. Symbol 

 
2. Pada peta di samping, laut Arafuru ditandai pada nomor …. 

a. 5 
b. 4         
c. 3 
d. 2 

 
3. Raja termasyur dari Kerajaan Kutai pada abad ke IV adalah …. 

a. Kundungga 
b. Aswawarman 
c. Mulawarman 
d. Purnawarman 

 
4. Beberapa candi peninggalan zaman Hindu di nusantara adalah candi-candi Hindu berikut ini, 

kecuali candi …. 
a. Prambanan 
b. Gedung Songo 
c. Borobudur 
d. Dieng 

 
5. Mayoritas masyarakat pedalaman Papua bekerja sebagai …. 

a. nelayan 
b. bertani 
c. berburu 
d. pegawai 

 
6. Tujuan didirikannya koperasi adalah …. 

a. meningkatkan kesejahterahan bersama 
b. meningkatkan kesejahterahan anggota 
c. meningkatkan kesejahterahan pribadi 
d. meningkatkan kesejahterahan pengurusnya 
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7. Pada masa awal penjelajahan samodra, bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara bertujuan untuk 
…. 

a. berdagang rempah-rempah 
b. menjajah Nusantara 
c. menguasai Asia-Afrika 
d. menyebarkan agama 

 
8. Akibat negatif pelaksanaan tanam paksa bagi rakyat Indonesia pada masa penjajahan yaitu …. 

a. rakyat Indonesia semakin makmur kehidupannya 
b. rakyat Indonesia semakin miskin dan sengsara 
c. rakyat Indonesia mengetahui cara bertanam komoditi eksport 
d. rakyat Indonesia mulai mengenal uang 

 
9. Puncak gunung tertinggi di tanah Papua adalah …. 

a. Kerinci 
b. Mahameru 
c. Jayawijaya 
d. Galunggung 

 
10. Sungai yang terpanjang di Pulau Sumatra adalah sungai …. 

a. Barito 
b. Kapuas 
c. Musi 
d. Batanghari 

 
11. Yang menghubungkan P. Sulawesi dengan P. Kalimantan adalah selat …. 

a. Karimata 
b. Sunda 
c. Makasar 
d. Malaka 

 
12. Pembagian wilayah waktu di Indonesia terdiri dari daerah waktu berikut, kecuali …. 

a. Waktu Indonesia Utara (WIRA) 
b. Waktu Indonesia Barat (WIB) 
c. Waktu Indonesia Tengah (WITA) 
d. Waktu Indonesia Timur (WIT) 

 
13. Wilayah Waktu Indonesia Timur meliputi propinsi …. 

a. Nusa Tenggara Timur dan Papua 
b. Sulawesi Utara dan Maluku 
c. Maluku Utara, Maluku dan Papua 
d. Sulawesi Tenggara dan Papua 

 
14. Setiap berapa tahun sekali sensus penduduk di Indonesia dilaksanakan ? 

a. 8 
b. 10 
c. 5 
d. 4 
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15. Migrasi/perpindahan pendudukdari wilayah pedesaan (rural area) menuju perkotaan (urban area) 
disebut …. 

a. transmigrasi 
b. emigrasi 
c. imigrasi 
d. urbanisasi 

 
16. Berikut ini adalah beberapa factor pendorong terjadinya urbanisasi, kecuali …. 

a. kurangnya lapangan pekerjaan di desa 
b. fasilitas pendidikan dan kesehatan di desa kurang memadai 
c. kemiskinan, konflik, dan bencana alam 
d. kota memiliki fasilitas dan sarana hiburan lengkap 

 
17. Organisasi pertama yang dibentuk Jepang ketika menduduki wilayah Indonesia adalah organisasi 

…. 
a. Pusat Tenaga Rakyat 
b. Heiho 
c. Gerakan 3 A 
d. PETA 

 
18. Tokoh nasional yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah …. 

a. Ir. Soekarno 
b. Drs. Moh. Hatta 
c. Muh. Yamin 
d. Achmad Soebardjo 

 
19. Tokoh nasional yang turut serta mendampingi dalam peristiwa detik proklamasi RI, kemudian 

menjadi wakil presiden yang pertama adalah …. 
a. Moh. Yamin 
b. Moh. Natsir 
c. Moh. Hatta 
d. Achmad Soebardjo 

 
20. Alat transportasi yang banyak digunakan pada masyarakat suku Kamoro adalah …. 

a. Kuda/Andong 
b. Perahu 
c. Rakit/Lanting 
d. Motor boat 

 
21. Letak wilayah Indonesia secara astronomis berada pada …. 

a. 95ºBB - 141ºBT 
b. 95ºBB - 141ºBB 
c. 95ºBT – 141ºBB 
d. 95ºBT - 141ºBT 

 
22. Salah satu latar belakang terbentuknya ASEAN adalah …. 

a. menjaga keamanan wilayah dan kerjasama militer 
b. menciptakan stabilitas keamanan regional 
c. mewujudkan negara adil dan sejahtera bebas dari kemiskinan 
d. meningkatkan pembangunan dan perdagangan bersama 
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23. Berikut ini adalah kelompok negara-negara di wilayah Asia Timur, kecuali …. 
a. Korea Selatan 
b. Jepang 
c. Myanmar 
d. Mongolia 

 
24. Palung laut yang terdalam di dunia terletak di negara …. 

a. Filipina 
b. Mexico 
c. Irlandia 
d. New Zealand 

 
25. Wilayah negara bagian New South Wales pada peta di bawah ini ditunjukkan pada nomor …. 
  

a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 

 
 
 
 

  
26. Peristiwa heroik para pejuang 10 Nopember  1945 Surabaya selalu dikenang. Peristiwa tersebut 

setiap tahun selalu diperingati sebagai hari …. 
a. Kemerdekaan 
b. Bhayangkara 
c. Kesaktian Pancasila 
d. Pahlawan 

 
27. Puncak ketegangan antara Indonesia dan Belanda dalam masalah Irian Barat adalah …. 

a. Indonesia menolak segala bentuk bantuan dari Belanda 
b. Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda 
c. Belanda dan Indonesia kembali ke meja perundingan 
d. Indonesia menyerahkan kekuasaan kepada Belanda 

 
28. Perwira AL. yang memimpin peperangan di Laut Arafuru merebut Irian Barat dari tangan Belanda 

dan gugur bersama KRI. Macan Tutulnya adalah …. 
a. Kapten Wiratno 
b. Komodor Soedomo 
c. Komodor Yos Soedarso 
d. Kolonel Laut achmad Tahir 

 
29. Pahlawan-pahlawan berikut ini adalah pahlawan revolusi, kecuali …. 

a. Kolonel Untung Sutopo 
b. Mayjen. S. Parman 
c. Lettu. Piere A. Tendean 
d. Brigjen. DI. Panjaitan 
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30. Terusan Suez di Mesir menghubungkan laut…. dengan laut …. 
a. laut Arab dan laut Atlantik 
b. laut Tengah dan laut Merah 
c. laut Atlantik dan laut Baltik 
d. laut Hindia dan laut Tengah 

 
31. Beberapa benda  berikut adalah peninggalan sejarah Mesir Kuno, kecuali …. 

a. Spinx 
b. Pyramid 
c. Zigurat 
d. Mummi 

 
32. Puncak tertinggi pegunungan Alpen di Perancis adalah gunung …. 

a. Mount Blanc 
b. Elbrus 
c. Cosciusco 
d. Ben Nevis 

 
33. Kenampakan alam air terjun terbesar di dunia terdapat di perbatasan Amerika Serikat dan Canada 

adalah air terjun …. 
a. Chaudiere 
b. Niagara 
c. Angel  
d. Victoria 

 
34. Konfrensi Asia Afrika secara resmi dibuka oleh …. 

a. Moh. Yamin 
b. Ir. Rooseno 
c. Ali Sastroamidjojo 
d. Ir. Soekarno 

 
35. Perdana mentri Sri Lanka yang hadir dalam KAA. Tahun 1955 di Bandung adalah …. 

a. Mohammad Ali Jinah 
b. Pandit Jawaharlal Nehru 
c. Sir John Kotelawala 
d. Sri Rajaratnam 
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PETUNJUK PENGERJAAN ROM. II : 
Isilah titik-titik dengan jawaban singkat dan tepat. 
 

36. Mayoritas penduduk pedalaman Propinsi Papua bekerja sebagai …. 
37. Raja termasyur dari kerajaan Tarumanegara yang berkuasa di jawa Barat pada abad 5 masehi 

adalah. …. 
38. Kota di Indonesia yang tepat dilalui garis Katulistiwa adalah kota …. 
39. Jika saat ini waktu Jakarta menunjukkan pukul 09.00. WIB. Pukul berapakah waktu Timika ? 
40. Salah satu tokoh pemimpin gerakan PUTERA. Adalah …. 
41. Kantor pusat Sekretariat Jendral ASEAN berada di kota …. 
42. Secara geografis wilayah Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua 

samodra Hindia dengan samodra …. 
43. Sungai yang terpanjang di Afrika adalah sungai …. 
44. Pegunungan yang menjadi pembatas Benua Asia dengan Benua Eropa adalah pegunungan …. 
45. Bangsa-bangsa yang mendiami Benua Eropa tergolong Ras …. 

 
 
PETUNJUK PENGERJAAN ROM. III : 
Berilah jawaban dalam bentuk uraian singkat, tepat dan jelas! 
 

46. Sebutkan tiga type iklim benua Asia. 
47. Jelaskan tiga manfaat adanya Karang Penghalang Besar (Great Barrier Reef) di pantai Timur 

Australia. 
48. Sebutkanlah batas-batas wilayah Benua Amerika. 
49. Sebutkan tiga dari Dasa Sila Bandung ! 
50. Jelaskan tiga peranan PBB dalam membentu perjuangan bangsa Indonesia menegakkan 

kemerdekaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELAMAT dan SUKSES  
 
 

 
 
 


