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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 : Jumat, 30 Oktober 2009 
 Alokasi Waktu : 120 Menit 
 Dimulai pukul : 07.30  WIT. 
 Diakhiri pukul : 09.30  WIT. 
 
 
 
PETUNJUK UMUM 
 
1. Tulislah terlebih dahulu nomor kode sekolah dan nomor kode peserta anda baris atas (baris nomor 1) 

pada LJK (Lembar Jawaban Komputer) 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, semua pilihan ganda. 
5.  Dahulukan soal-soal yang anda anggap mudah. 
6. Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan, dengan menggunakan pensil 2-B. 
7. Periksa pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada Pengawas Ujian. 
8. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator, table matematika atau alat bantu hitung lainnya. 
9. Bacalah petunjuk pengerjaan dengan cermat ! 
 
 

SELAMAT BEKERJA 
 
 

 
 
 

DOKUMEN 
RAHASIA 

KODE 
YPJ-KK-TO-01-09 

© Hak Cipta Pada  A. Ardy Widyarso, Guru SD-YPJ-KK 
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PETUNJUK PENGERJAAN : 
 

1. Tebalkanlah (secara merata) salah satu huruf pada lembar jawaban, yang anda anggap paling tepat. 
2. Apabila ada jawaban anda yang salah dan anda ingin memperbaikinya, hapuslah jawaban Anda 

yang salah sehingga bersih kemudian hitamkan merata pada pilihan jawaban pengganti yang anda 
anggap benar. 

 
Contoh   : 
 
Pilihan semula   A B C D 
    � � � � 
 
Dibetulkan menjadi  A B C D 
    � � � � 
 

Soal-Soal 
 
 

1. Pada awal kemerdekaan, Indonesia terdiri dari .... jumlah propinsi. 
a. 8 
b. 7 
c. 6 
d. 5 

 
2. Perhatikan peta di samping (Gb.01) 

Propinsi terluas di P. Kalimantan adalah .... 
a. Kalimantan Barat 
b. Kalimantan Timur 
c. Kalimantan Tengah 
d. Kalimantan Selatan 

 
3. Sebelum propinsi Banten berdiri sendiri, termasuk menjadi 

bagian dari wilayah propinsi .... 
a. DKI Jakarta 
b. Jawa Timur 
c. Jawa Barat 
d. Jawa Tengah 

 
 

4. Lihat peta di sebelah kiri. (Gb.02) 
  Propinsi Gorontalo sebelum berdiri sendiri wilayahnya 
  termasuk propinsi .... 

a. Sulawesi Tengah 
b. Sulawesi Barat 
c. Sulawesi Tenggara 
d. Sulawesi Utara 

 
 

Gb.01 

Gb.02 
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No Negara 
1 India 
2 Jepang 
3 Taiwan 
4 Thailand 
5 Mongolia 

 

5. Propinsi baru yang terbentuk tahun 1999 di wilayah IRIAN JAYA seperti tampak pada peta di 
bawah ini (Gb.03) adalah propinsi .... dengan ibukota MANOKWARI. 

a. Papua Tengah 
b. Papua 
c. Papua Barat 
d. Papua Raya 

 
6. Berikut ini adalah beberapa ibukota propinsi di P. 

Jawa. Ibukota yang tidak terletak dipesisir pantai 
adalah kota .... 

a. Jogyakarta 
b. Serang 
c. Surabaya 
d. Semarang 

 
7. Wilayah laut teritorial Indonesia diukur 

dari garis dasar ke arah laut lepas 
sepanjang .... mile.  

a. 3 miles 
b. 5,5 miles 
c. 12 miles 
d. 24 miles 

 
8. Propinsi yang terbentuk tahun 2004 dan 

merupakan pemekaran dari propinsi 
Sulawesi Selatan adalah ....  

a. Sulawesi Barat 
b. Sulawesi Tengah 

c. Sulawesi Tenggara 
d. Gorontalo 

 
9. Upaya pelestarian habitat wilayah pantai dilakukan dengan cara .... 

a. membuat terumbu karang 
b. reboisasi 
c. reklamasi 
d. membendung pantai 

 
10. Berikut ini adalah beberapa cara memelihara sumber daya laut kita, kecuali .... 

a. tidak membuang limbah berbahaya ke laut 
b. melestarikan terumbu karang dengan melindunginya 
c. melakukan reklamasi pantai yang sudah gundul 
d. menangkap ikan dengan pukat harimau, dengan listrik dan racun 

 
11. Perhatikan tabel di samping kanan ! 

Yang termasuk negara-negara Asia Timur ditunjukkan dengan 
nomor .... 

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

Gb.03 

Gb.04 
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12. Negara manakah di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa ? 

a. Thailand 
b. Myanmar 
c. Philipina 
d. Vietnam 

 
13. Selain Indonesia, negara yang menempati wilayah Asia Tenggara yang wilayahnya merupakan 

gugusan kepulauan adalah negara .... 
a. Thailand 
b. Myanmar 
c. Philipina 
d. Laos 

 
14. Negara di Asia Tenggara yang hanya mengandalkan minyak bumi sebagai penghasilan utamanya 

adalah negara .... 
a. Kamboja 
b. Vietnam 
c. Singapore 
d. Brunai 

 
15. Perhatikan peta di kanan ! (Gb.05) 

Negara yang bertanda huruf A adalah .... 
a. Thailand 
b. Myanmar 
c. Kamboja 
d. Philipina 

 
16. Pada peta 

yang ditebalkan disebelah kiri (Gb.06) adalah wilayah 
negara .... 

a. Laos 
b. Kamboja 
c. Myanmar 
d. Vietnam  

 
17. Negara penghasil timah terbesar di dunia adalah .... 

a. Malaysia 
b. Indonesia 
c. Thailand 
d. Kamboja 

 
18. Perhatikan peta Gb.07 ! 

Wilayah yang ditebalkan adalah negara .... 
a. Brunai 
b. Philipina 
c. Vietnam 
d. Laos 

 
 

Gb.05 

Gb.06 

Gb.07 
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19. Negara pelabuhan/bandar transito terbesar di Asia Tenggara adalah .... 
a. Singapore 
b. Hongkong 
c. Bangkok 
d. Bandar Seribegawan 
 

20. Tulang punggung perekonomian Singapore adalah .... 
a. pertanian dan pariwisata 
b. perkebunan dan perdagangan 
c. pertambangan dan pertanian 
d. perdagangan dan industri 
 

21. Perhatikan kenampakan buatan di kanan ! (Gb.08) 
Bangunan itu terdapat di negara .... 

a. Indonesia 
b. Kamboja 
c. Thailand 
d. Myanmar 

  
22. Sedangkan bangunan pagoda pada Gb.09 di kiri terdapat di 

negara .... 
a. Myanmar 
b. Kamboja 
c. Thailand 
d. Laos 

 
23. Sungai terbesar yang mengalir membelah kota Bangkok 

adalah sungai .... 
a. Salwen 
b. Irawadi 
c. Mekong 
d. Chaophraya 

 
24. Negara Myanmar pada peta berikut 

(Gb.10) ditunjukkan dengan huruf .... 
a. C 
b. D 
c. B 
d. A 

 
 

 
25. Nama mata uang sebagai alat tukar di negara Philipina adalah .... 

a. Riel 
b. Peso 
c. Bath 
d. Dong 
 
 
 

A 

B 

C D 

������

Gb.08 

Gb.09 



http://www.awidyarso.co.cc 

 
6 

26. Nama ibukota negara Kamboja adalah .... 
a. Kuala Lumpur 
b. Phnom Penh 
c. Bangkok 
d. Vientiane 
 

27. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan .... 
a. Republik 
b. Serikat 
c. Demokratik 
d. Monarchi Konstitusionil 
 

28. Nama suku berikut yang mendiami negara Philipina adalah suku .... 
a. Bangsa Thai 
b. Mestizo 
c. Khmer 
d. Karen 
 

29. Kota berikut yang merupakan tempat pusat industri kapal terbesar di dunia adalah kota .... 
a. Rangoon 
b. Vientien 
c. Manila 
d. Singapore 

 
30. Pada peta di samping (Gb.11), benua 

yang disebut dengan benua hitam, 
ditunjukkan dengan huruf .... 

a. E 
b. D 
c. C 
d. B 
 

31. Sedangkan benua Amerika pada peta 
tersebut (Gb.11) ditunjukkan dengan 
huruf .... 

a. A 
b. D 
c. C 
d. B 

 
32. Di sebelah kanan bawah ini adalah gambar kenampakan 

alam berupa air terjun yang terbesar di dunia di 
Amerika Serikat (Gb.12) yaitu air terjun .... 

a. Niagara 
b. Sigura-gura 
c. The Angel 
d. Victoria Falls 

 
 
 

A 

B 

C 

D 

E 

������
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33. Sedangkan sungai terpanjang yang mengalir di benua Asia adalah sungai .... 
a. Zambessy 
b. Amazona 
c. Yang Tse 
d. Nile 

 
34. Perhatikan gambar berikut ! 

 
 
 
 
 

   A. Mount Everest              B. Mount Blanc               C. Mount Kilimanjaro            D. Mount Fuji 

  
 Gambar di atas yang merupakan kenampakan alam gunung tertinggi di dunia adalah gambar …. 

a. C 
b. B 
c. D 
d. A 
 

35. Letak samodra Atlantik pada peta 
dunia di samping (Gb.13), ditunjukkan 
dengan angka …. 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
 

36. Kenampakan alam berupa gurun yang 
berada di benua Asia adalah gurun …. 

a. Gobi 
b. Sahara 
c. Kalahari 
d. Atacama 

 
37. Gambar kenampakan buatan di kiri (Gb.14) terdapat di negara …. 

a. Jepang 
b. Korea 
c. India 
d. China 

 
38. Kenampakan buatan pada Gb.15 terdapat di 

negara .... 
a. Thailand 
b. India 
c. China 
d. Jepang 

 
 
 

3 2 1 

4 

������

Gb.14 Gb.15 
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39. Di samping kanan (Gb.16) adalah gambar gurun yang terdapat di Asia (China) yaitu gurun ....  
a. Thar 
b. Namib 
c. Kalahari 
d. Gobi 

 
40. Sungai 

sebagai 
sarana 
transportasi di China. Sungai besar di China pada Gb.17 
di kiri adalah sungai .... 

a. Mekong 
b. Yangtze 
c. Salwen 
d. Chaophraya 

 
41. Yang termasuk negara-negara tersebut sebagai “Macan Asia” adalah .... 

a. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapore 
b. Singapore, Korea Selatan, China,  
c. Jepang, Mogolia, Taiwan, Singapore 
d. Thailand, Korea Selatan, Taiwan, Singapore 

 
42. Gambar hewan di kanan (Gb.18) adalah hewan khas yang 

hidup di sebuah pulau di tenggara benua Australia. Nama 
pulau itu menjadi nama hewan tersebut yaitu pulau …. 

a. Elba 
b. Christmast 
c. Tasman 
d. Kanggaroo 

 
43. Sedangkan Gb.19 adalah gambar senjata khas dari suku asli 

Australia yaitu …. 
a. Pisau lipat 
b. Keris siku 
c. Parang lontar 
d. Bumerang 

 
44. Kenampakan pada Gb.20 adalah 

Kaaba yang terdapat di Saudi 
Arabia di kota …. 

a. Jedah 
b. Riyadh 
c. Mekah 
d. Madinah 

 
45. Laut yang merupakan bentang alam yang membatasi benua Asia dengan benua Eropa adalah …. 

a. Laut Kaspia 
b. Laut Hitam 
c. Laut Mediteranian 
d. Laut Merah 

Gb.16 

Gb.17 

Gb.18 

Gb.19 

Gb.20 
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No Negara 
1 Laos 
2 Sri Lanka 
3 Afganistan 
4 Mesir 
5 Swiss 

 

46. Negara penghasil kopi terbesar di Amerika Selatan adalah …. 
a. Argentina 
b. Chilli 
c. Brazilia 
d. Peru 

 
47. Gb.21 di kiri adalah gambar kenampakan buatan 

di Mesir yaitu …. 
a. Terusan Suez 
b. Terusan Panama  
c. Terusan Simplon 
d. Terusan Bosporus 

 
48. Terusan pada Gb.21 itu menghubungkan laut …. Dengan laut …. 

a. Merah dengan Aden 
b. Mediteranian dengan Arab 
c. Arab dengan Merah 
d. Merah dengan Mediteranian 

 
49. Sedangkan pada Gb.22 di kanan adalah gambar 

kenampakan buatan yang menghubungkan 
Samodra Atlantik dengan Samodra Fasifik yang 
terdapat di negara …. 

a. Kostarika  
b. Guatemala 
c. Panama 
d. Amerika Serikat 

 
50. Patung Liberty di kiri terletak di muka 

pelabuhan terkenal di Amerika Serikat yaitu 
pelabuhan …. 

a. Boston 
b. New York 
c. Washington 
d. San Fransisco 

 
51. Pada daftar negara-negara di kiri yang termasuk negara LAND 

LOCKED ditunjukkan dengan nomor …. 
a. 1,3,5 
b. 1,2,3 
c. 2,3,4 
d. 3,4,5 

 
 

52. Sungai terpanjang di Amerika Selatan adalah …. 
a. Sungai Nile 
b. Sungai Rhein 
c. Sungai Amazon 
d. Sungai Gangga 

 

Gb.21 

Gb.22 
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53. Perhatikan gambar di 
samping kanan! (Gb. 
23) Gurun Atacama 
ditunjukkan pada 
nomor .... 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
 

54. Sedangkan Gurun 
Takla Makan Gobi 
ditunjukkan pada 
nomor .... 

a. 5 
b. 6 
c. 7 
d. 8 

 
55. Perhatikan Peta di bawah ! (Gb. 24)  ”Great Barrier Reef” ditunjukkan pada angka .... 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
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GB. 23 

Gb.24 


