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Ilmu Pengetahuan Sosial

EBTANAS-SMP-01-01
Perhatikan gambar berikut ini!

Zone C pada gambar di atas disebut ...
A. zone literal
B. zone neritik
C. zone batial
D. zone abisal
EBTANAS-SMP-01-02
Perbedaan keadaan alam pulau Utara dan pulau Selatan
Selandia Baru adalah pulau Utara ...
A. lebih luas dari pulau Selatan dan puncak tertinggi
terdapat di pulau Selatan
B. tanahnya lebih subur, sedangkan pulau Selatan
mempunyai ciri khusus seperti lembah, danau
glasial, dan fyord
C. merupakan daerah padang rumput yang luas,
sedangkan pulau Selatan pemandangan alamnya
sangat indah
D. terdiri atas batuan vulkanik dan plato, sedangkan
pulau Selatan ditandai adanya pegunungan Alpen
Selatan
EBTANAS-SMP-01-03
Daerah utama peternakan kerbau di Sulawesi terdapat
di propinsi ...
A. Sulawesi Utara
B. Sulawesi Tengah
C. Sulawesi Tenggara
D. Sulawesi Selatan
EBTANAS-SMP-01-04
Yang termasuk hasil hutan selain kayu adalah ...
A. rotan, bambu, damar, rempah, dan getah
B. cengkeh, bambu, damar, getah, dan rempah
C. kelapa sawit, rempah, bambu, damar, dan getah
D. kelapa sawit, rempah, bambu, damar, dan rotan
EBTANAS-SMP-01-05
Penambangan terbuka adalah penambangan yang
dilakukan ...
A. di dalam bukit atau dataran tinggi
B. dengan membuka terowongan mendatar
C. di lapisan atas permukaan bumi dan tinggal
mengambil
D. dengan membuat terowongan yang miring dan
dalam

EBTANAS-SMP-01-06
Hubungan letak posisi Indonesia dengan kehidupan
ekonomi penduduk adalah ...
A. adanya ketergantungan terhadap negara maju
B. sebagian besar penduduk Indonesia petani
C. ekspor hasil pertanian semakin meningkat
D. lalu lintas perdagangan semakin berkembang
EBTANAS-SMP-01-07
Garis lintang dan garis bujur digunakan untuk ...
A. menentukan iklim suatu negara
B. menghitung daerah waktu suatu negara
C. menentukan letak astronomik suatu wilayah
D. membuat jaring-jaring derajat suatu daerah
EBTANAS-SMP-01-08
Keadaan udara di suatu wilayah yang tidak terlalu luas
pada saat tertentu disebut ...
A. tekanan udara
B. suhu udara
C. cuaca
D. iklim
EBTANAS-SMP-01-09
Dua faktor demografi yang turut mempengaruhi
persebaran penduduk adalah ...
A. jaringan jalan dan kenyamanan
B. keramaian dan kemajuan wilayah
C. pertahanan keamanan dan lalu lintas
D. keadaan lingkungan alam dan potensi ekonomi
EBTANAS-SMP-01-10
Penduduk suatu daerah perlu dipindahkan apabila ...
A. daerahnya miskin dan penduduknya sedikit
B. penduduknya padat dan ekonominya rendah
C. adanya bencana dan penyakit menular
D. penduduknya miskin dan daerahnya subur
EBTANAS-SMP-01-11
Perhatikan gambar peta berikut ini!

Nusa Tenggara Barat
Lokasi suku bangsa Sasak ditunjukkan dengan angka
romawi ...
A. IV
B. III
C. II
D. I

EBTANAS-SMP-01-12
Faktor utama yang menghambat pembangunan jaringan
jalan raya di Irian Jaya adalah ...
A. daerahnya memiliki bentang alam yang luas
B. wilayahnya terdiri dari daerah rawa-rawa
C. kondisi alamnya bergunung-gunung
D. wilayahnya banyak terdapat lembah yang luas
EBTANAS-SMP-01-13
Salah satu ciri kehidupan sosial penduduk di daerah
Kutub (Eskimo) adalah ...
A. bermata pencaharian sebagai petani
B. berladang secara menetap
C. tidak ada pemimpin masyarakat
D. bermukim di daerah kutub selatan
EBTANAS-SMP-01-14
Bukti dari teori pengapungan benua yang terdapat di
dunia adalah ...
A. terpisahnya benua Asia dengan benua Amerika
B. Greenland menjauhi Eropa dengan kecepatan 36
cm tiap tahun
C. terpisahnya Australia dengan Asia
D. terpisahnya Irian, Selandia Baru dari benua
Australia
EBTANAS-SMP-01-15
Iklim yang sangat menentukan kehidupan di kawasan
Asia Selatan, Asia Timur, dan Tenggara yakni ...
A. iklim gurun
B. iklim kominental
C. iklim kutub
D. iklim muson
EBTANAS-SMP-01-16
Kelompok negara di kawasan Asia Barat terdapat pada
kolom ...
A
B
C
D
Jepang
Taiwan,
Oman
Mongolia
Myanmar
Vietnam
Yordania
Armenia
Kamboja
Bhutan
Kuwait
Mongolia
Nepal
Pakistan
Syprus
Tajikistan
Laos
Tajikistan
Bahrain
Libanon
EBTANAS-SMP-01-17
Nama-nama negara di kawasan Afrika
1. Sudani
2. Mesir
3. Kenya
4. Libya
5. Niger
6. Uganda
7. Tunisia
8. Senegal
Negara-negara di.atas yang terletak di kawasan Afriks
Utara pada tabel, di atas (.dalab nomor .,.,
A. 1, 2, 6, dan 8
B. 2, 4, 5, dan 7
C. 3, 5, 6, dan 7
D. 4, 5, 7, dan 8

EBTANAS-SMP-01-18
Negara Eropa yang menjadi anggota G-8 tercanturn
pada kolom
A
B
C
D
Spanyol
Inggris
Luxemburg
Prancis
Portugal
Prancis
Polandia Italia
Swedia
Jerman
Jerman
Austria
Inggris
Belgia
Norwegia
Belanda
EBTANAS-SMP-01-19
Pegunungan di Amerika Serikat yang termasuk deretan
Sirkum Pasifik adalah ...
A. Rocky dan Sierra Nevada
B. Appalachia dan Cascade
C. Alleghany dan Rocky
D. Sierra Nevada dan Cascade
EBTANAS-SMP-01-20
Tiga negara yang telah menggunakan pasang naik dan
pasang surut sebagai pembangkit tenaga listrik adalah
...
A. Australia, Jepang, dan Amerika Serikat
B. Jepang, Indonesia, dan Jerman
C. Rusia, Kanada, dan Belgia
D. Inggris, Belanda, dan Francis
EBTANAS-SMP-01-21
Kelangkaan mengandung arti ...
A. keadaan barang yang diperlukan oleh manusia
jumlahnya sangat terbatas
B. usaha manusia mendapatkan suatu barang dengan
pengorbanan yang besar
C. manusia untuk mendapatkan suatu barang tanpa
pengorbanan yang besar
D. keadaan dimana barang yang ada sudah tidak
diperlukan lagi oleh manusia
EBTANAS-SMP-01-22
Berikut ini yang termasuk barang substitusi adalah ...
A. gula dengan kopi
B. nasi dengan jagung
C. jarum dengan benang
D. api dengan kompor
EBTANAS-SMP-01-23
Alur kegiatan distribusi langsung adalah ...
A. Agen – pemakai
B. Penghasil – pemakai
C. Pabrik – agen – konsumen
D. produsen – pabrik – konsumen
EBTANAS-SMP-01-24
Modal lancar adalah modal yang ...
A. hanya dapat dipakai sekali dalam kegiatan
produksi
B. dapat dipergunakan untuk kepentingan perusahaan
C. bermanfaat untuk memperlancar produksi barang
D. dapat dipakai berkali-kali dalam kegiatan produksi

EBTANAS-SMP-01-25
Daftar jenis perusahaan:
1. ekstraktif
2. agraris
3. perseorangan
4. industri
5. firma
6. CV
Berdasarkan daftar di atas, yang termasuk jenis
perusahaan menurut lapangan usahanya adalah nomor
...
A. 1, 2, dan 4
B. 2, 3, dan 5
C. 3, 5, dan 6
D. 4, 5, dan 6
EBTANAS-SMP-01-26
Faktor yang menyebabkan perbedaan pola konsumsi
rumah tangga siswa adalah ...
A. tempat tihggal dan jarak ke sekolah
B. orang tua dan anggota keluarganya
C. mata pencaharian dan kedudukan jabatannya
D. jumlah penghasilan dan jumlah tanggungan
EBTANAS-SMP-01-27
Yang dimaksud permintaan adalah jumlah barang yang
akan ...
A. dijual dengan harga dan waktu tertentu
B. dibeli dengan harga dan waktu tertentu
C. diproduksi dengan waktu dan tempat tertentu
D. dikonsumsi dengan waktu dan tempat tertentu
EBTANAS-SMP-01-28
Bunyi hukum penawaran "Apabila harga suatu barang
semakin tinggi, maka jumlah barang yang akan
ditawarkan semakin besar dan bila harga suatu barang
semakin rendah maka jumlah ...
A. barang yang ditawarkan semakin kecil/sedikit
B. permintaan semakin besar/semakin bertambah.
C. penawaran semakin besar/semakin bertambah
D. permintaan barang semakin kecil/sedikit
EBTANAS-SMP-01-29
Perhatikan tabel berikut!
No.
I
II
III
1. Hak milik per Pasal 27 ayat 2 Tidak ada
2.

3.

IV

Pasal 33 ayat
orangan diakui UUD 1945
persaingan
1 UUD 1945
Pasal 34 UUD Ada kebebasan Tidak ada pe- Bebas ber1945
dalam persaing nindasan dan usaha
an
penghisapan
ekonomi
Perekonomian Tidak ada
Alat produksi Ada kebebasdaerah dikem- campur tangan dikuasai negara an dalam
bangkan secara pemcrintah
pemilikan
serasi dan
modal
seimbang

Dari data di atas ciri-ciri sistem perekonomian
Indonesia terdapat pada kelompok ...
A. I
B. II
C. III
D. IV

EBTANAS-SMP-01-30
Yang tidak termasuk keputusan rapat anggota koperasi
adalah ...
A. anggaran dasar koperasi, SHU, dan rencana kerja
B. tujuan koperasi, fungsi koperasi, dan peran
koperasi
C. pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian
pengurus/pengawas
D. kebijaksanaan organisasi, manajemen, dan usaha
koperasi
EBTANAS-SMP-01-31
Kebijakan
pemerintah
untuk
meningkatkan
kesejahteraan.petani adalah …
A. mengadakan transmigrasi ke daerah yang jarang
penduduknya
B. memberikan kredit dan penyuluhan kepada petani
C. memberikan jaminan pendidikan terhadap petani
D. menyediakan lahan pada petani untuk diolah
EBTANAS-SMP-01-32
Yang termasuk jenis-jenis pengeluaran/pembelanjaan
negara yaitu ...
A. pengeluaran rutin dan pengeluaran luar biasa
B. pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
C. pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran luar
negeri
D. pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran
pembangunan
EBTANAS-SMP-01-33
Uang giral adalah uang yang dapat digunakan sebagai
alat pembayaran dan merupakan ...
A. tagihan bank pada perusahaan
B. mata uang kertas dan logam
C. uang tunai yang berwujud
D. saldo tagihan di bank
EBTANAS-SMP-01-34
Tugas dan fungsi BPR sebagai badan usaha adalah
menghimpun dana dari masyarakat yang berupa ...
A. simpanan giro
B. usaha asuransi
C. leasing
D. tabungan

EBTANAS-SMP-01-35
Perhatikan contoh barang-barang di bawah ini:
No.
Jenis Barang
1.
tekstil
2.
kerajinan tangan
3.
rotan
4.
karet
5.
alat listrik
6.
pakaian jadi/garmen
7.
lada
8.
semen
9.
udang dan ikan
Berdasarkan daftar di atas, barang-barang hasil
kekayaan alam Indonesia yang diekspor adalah nomor
...
A. 1, 2, 5, dan 6
B. 2, 6, 7, dan 8
C. 3, 4, 7, dan 9
D. 5, 7, 8, dan 9
EBTANAS-SMP-01-36
Tuan Amir, menyimpan uang di bank sebesar Rp
2.545.499,63 dengan bunga ,15% per tahun selama 90
hari. Besarnya bunga simpanan adalah ...
A. Rp 95.457,00
B. Rp 95.456,25
C. Rp 95.456,24
D. Rp 95.456,00
EBTANAS-SMP-01-37
Franco gudang pembeli artinya ...
A. ongkos yang dikeluarkan oleh pembeli sampai
barang diterima di gudang pembeli
B. semua biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh
penjual sampai barang di gudang pembeli
C. biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh penjual,
dan pembeli hingga barang sampai di gudang
D. biaya yang harus ditanggung penjual hanyalah
sampai barang ke luar dari gudang milik penjual
EBTANAS-SMP-01-38
Harga beli 3 kwintal beras Rp 450.000,00 diberikan
potongan tunai 1% biaya angkutan Rp 20.000,00.
Harga jual beras per kg Rp 2.000,00. Keuntungan
yang.diperoleh ...
A. Rp 134.500,00
B. Rp 134.700,00
C. Rp 174.300,00
D. Rp 174.500,00
EBTANAS-SMP-01-39
Harga jual kotor 5.000 kg tepung terigu sebesar Rp
3.250,000,00 rabat 4% potongan tunai 1% dan biaya
25% dari harga tunai. Harga pokok sebesar Rp
2.500.000,00. Besarnya kerugian dalam transaksi
tersebut adalah ...
A. Rp 223.700,00
B. Rp 191.200,00
C. Rp 184.375,00
D. Rp 183.400,00

EBTANAS-SMP-01-4
Seorang membeli TV secara angsuran. Harga tunai TV
itu Rp 2.000.000,00 uang muka yang harus dibayar
pembeli Rp 275.000,00. Besarnya tiap angsuran Rp
160.000,00 yang dibayar sebanyak 12 kali angsuran.
Maka besarnya bunga atau premi resiko itu adalah ...
A. Rp 195.000,00
B. Rp 160.700,00
C. Rp 143,750,00
D. Rp 80.000,00
EBTANAS-SMP-01-41
Alat kehidupan yang digunakan manusia purba pada'
masa berburu ditunjukkan pada gambar ...

EBTANAS-SMP-01-42
Raja Hammurabi dari Babilonia Lama sangat terkenal
pada masa pemerintahannya karena …
A. hubungannya sangat dekat dengaa rakyat
B. keamanan dan keadilan benar-benar ditegakkan
C. dianggap sebagai keturunan dewa
D. berhasil membawa bagi kemakmuran rakyat
EBTANAS-SMP-01-43

Pada peta di atas jalur perdagangan laut sekitar tahun
1500 yang melewati perairan Indonesia ditunjukkan
angka ...
A. I
B. II
C. III
D. IV
EBTANAS-SMP-01-44
Latar belakang Airlangga membagi kerajaannya:
menjadi dua adalah ...
A. mempermudah pengawasan
B. mengembangkan perekonomian
C. menghindari perang saudara
D. wilayah kekuasaannya terlalu luas
EBTANAS-SMP-01-45
Bukti penyebaran agama Islam di Nusantara; dilakukan
secara damai adalah ...
A. agama Islam cepat berkembang di Nusantara
B. berdirinya pondok-pondok pesantren di Indonesia
C. sinterisme ajaran Islam dengan pra-Islam
D. serangan Banten terhadap kerajaan Pajajaran

EBTANAS-SMP-01-46
Tindakan yang dilakukan Raffles (1811 - 1816) untuk
memperoleh biaya pemerintahan negara di Indonesia
adalah ...
A. mempertahankan sistem penyerahan wajib
B. melakukan penanaman modal swasta asing
C. menerapkan sistem pemungutan sewa tanah
D. mempertahankan sistem pembayaran in natura;
EBTANAS-SMP-01-47
Perubahan sistem politik di Perancis setelah terjadinya
revolusi Perancis adalah ...
A. penghapusan susunan masyarakat feodal
B. sistem gilda yang bersifat monopoli dihapus
C. pendidikan menjadi hak seluruh warga negara
D. berkembangnya sistem pemerintahan yang
demokratis ;
EBTANAS-SMP-01-48
Politik Etis yang dilaksanakan pemerintahan kolonial
Belanda ternyata bermanfaat bagi bangsa Indonesia
karena melahirkan golongan ...
A. terpelajar yang sadar akan nasib bangsanya
B. cendekiawan yang mampu mempersatukan
bangsanya
C. menengah
yang
sadar
akan
perjuangan
kelompoknya
D. bangsawan yang sadar akan martabatnya
EBTANAS-SMP-01-49
Negara-negara yang termasuk pihak sentral Perang
Dunia I adalah yang berpihak pada negara ...
A. Perancis
B. Amerika
C. Jerman
D. Rusia
EBTANAS-SMP-01-50
Cara yang dilakukan Jepang untuk memeras kekayaan
rakyat Indonesia adalah ...
A. rakyat diwajibkan membayar pajak yang tinggi
untuk kepentingan Jepang
B. memperluas daerah perkebunan baru untuk
ditanami tembakau, teh, dan kopi
C. hasil pertanian harus diserahkan kepada Jepang
untuk kepentingan perang
D. masyarakat wajib menanam pohon jarak untuk
keperluan militer Jepang
EBTANAS-SMP-01-51
Salah satu masalah yang dibicarakan dalam sidang
pertama BPUPKI adalah mengenai ...
A. Undang-Undang Dasar
B. dasar filsafat negara Indonesia merdeka
C. batas wilayah negara
D. sistem pemerintahan Indonesia

EBTANAS-SMP-01-52
Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan
muda dalam hal proklamasi, menyangkut hal ...
A. tempat
B. waktu
C. cara
D. proklamator
EBTANAS-SMP-01-53
Rapat raksasa tanggal 19 September 1945 di lapangan
Ikada, bagi bangsa Indonesia mempunyai arti yang
penting yaitu sebagai ...
A. perwujudan mengusir penjajah dari tanah air
B. wujud;kesetiaan rakyat terhadap para pemimpin
C. usaha untuk mencegah campur tangan asing
D. bukti dukungan spontan rakyat terhadap
proklamasi
EBTANAS-SMP-01-54
Tindakan yang dilakukan pemerintan Republik
Indonesia dalam menyusun kelengkapan negara setelah
proklamasi kemerdekaan adalah ...
A. membentuk kabinet
B. menetapkan pembagian wilayah
C. mengesahkan UUD dan memilih presiden
D. membentuk Badan Keamanan Rakyat
EBTANAS-SMP-01-55
Perjanjian Renvile diadakan berdasarkan atas
perjanjian Linggarjati dengan tambahan yang
merugikan kepada pihak Indpnesia yaitu ...
A. wilayah kekuasaan RI hanya meliputi Jawa dan DI
Yogyakarta
B. wilayah pemerintahan RI hanya pulau Jawa dan
Madura
C. pendirian negara-negara boneka yang dapat
dikendalikan oleh pihak Belanda
D. RI harus mengakui wilayah yang diduduki Beianda
hasil agresi militernya
EBTANAS-SMP-01-56
Faktor penyebab kegagalan Badan Konstituante adalah
...
A. pemerintah yang tidak stabil dan pergantian
kabinet
B. kurangnya
kepercayaan
rakyat
terhadap
pemerintah
C. terjadi perdebatan berkepanjangan antaranggota
Konstituante
D. terjadi pemberontakan PKI yang membuat
kerusuhan
EBTANAS-SMP-01-57
Penyebab pemerintah Indonesia tahun 1959
mengumumkan pembubaran Uni Indonesia – Belanda
secara sepihak adalah ...
A. Belanda tidak mau berunding masalah Irian Barat
B. melalui jalur ekonomi PBB tidak berhasil menekan
Belanda
C. Belanda melakukan tindakan kejam pada pegawai
Indonesia
D. sebagian besar anggota PBB mendukung Indonesia

EBTANAS-SMP-01-58
Tujuan dari gerakan Non Blok adalah ...
A. menciptakan stabilitas ekonomi
B. menyamakan langkah dalam politik
C. ikut membantu perdamaian dunia
D. menjadikan negara anggota saling tergantung
EBTANAS-SMP-01-59
Tindakan pemerintah yang bukan merupakan penyebab
Indonesia terkucil dari pergaulan international adalah
...
A. membentuk poros Jakarta - Peking
B. konfrontasi dengan Malaysia
C. mempertahankan Irian Barat
D. Indonesia keluar sebagai anggota PBB
EBTANAS-SMP-01-60
Yang menjadi penyebab Jerman Barat dan Jerman
Timur bersatu adalah ...
A. kedua Jerman ingin bersatu setelah partai komunis
jatuh
B. antara Jerman Barat dan Jerman Timur sudah ada
perjanjian sebelumnya
C. Amerika Serikat mengancam apabila kedua Jerman
tidak bersatu
D. runtuhnya tembok Berlin akibat serangan Uni
Soviet

