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UJIAN NASIONAL SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2010/2011

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan sosial

Jenjang : SMP/MTs

MATA PELAJARAN

WAKTU PELAKSANAAN

Hari/Tanggal : Juamat, 08 April 2011

Jam : 08.00 – 10.00

PETUNJUK UMUM

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang
tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN.

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.

3. Periksa dan bacalah soal – soal sebelum Anda menjawabnya, pastikan setiap
lembar soal memiliki nomor paket yang sama dengan nomor paket yang tertera
pada cover.

4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang
jelas, rusak, atau tidak lengkap.

5. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.

6. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan
jawaban.

7. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan.

8. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu
hitung lainnya.

9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

10. Lembar ujian tidak boleh dicoret – coret.
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1. Tiga bentuk tenaga endogen yang

mengubah bentuk muka bumi adalah ….

A. Vulkanisme, gempa, eksogen

B. Eksogen, tektonisme, vulkanisme

C. Tektonisme, eksogen, gempa

D. Vulkanisme, tektonisme, gempa

2. Proses pecahnya batuan menjadi pecahan –

pecahan batuan yang lebih kecil tanpa

mengalami perubahan sifat dinamakan

pelapukan ….

A. Mekanis

B. Kimiawi

C. Organik

D. Biologis

3. Perbedaan peta dan globe adalah ….

A. Peta merupakan lukisan bumi pada

bidang datar sedangkan globe

merupakan kumpulan peta dalam

sebuah buku

B. Peta merupakan lukisan bumi pada

bidang datar sedangkann globe

merupakan lukisan bumi yang

berbentuk bola

C. Peta merupakan kumpulan gambar

dalam sebuah buku sedangkan globe

merupakan lukisan bumi pada bidang

datar

D. Peta merupakan lukisan bumi

berbentuk bola sedangkan globe

merupakan lukisan bumi pada bidang

datar

4. Di bawah ini yang tidak termasuk macam –

macam interaksi sosial adalah ….

A. Interaksi sosial antar individu

B. Interaksi sosial antar individu dan

kelompok

C. Interaksi antar kelompok manusia

D. Interaksi sosial individu dengan dirinya

5. Upaya mencegah rusaknya sumber daya

alam air, tanah, dan udara dapat dilakukan

dengan cara ….

A. Sengkedan dan terasering

B. Daur ulang sampah dan limbah

C. Pengolahan air limbah dan sampah

D. Penghijauan dan rebiosasi

6. Piramida penduduk di samping ini

menggambarkan ….

A. Kelompok usia muda seimbang dengan

kelompok usia dewasa dan tua

B. Jumlah penduduk tua sama besarnya

dengan kelompok usia muda

C. Kelompok usia tua dan dewasa lebih

besar daripada kelompok usia muda

D. Penduduk kelompok usia muda lebih

besar daripada usia dewasa dan tua

7. Pemerintah telah mengupayakan

peningkatan pemerataan pendidikan di

antaranya adalah ….

A. Mengajukan belajar sampai perguruan

tinggi

B. Menggalakkan wajib belajar 9 tahun

C. Pertukaran pelajar

D. Peningkatan gizi untuk belajar lebih baik
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8. Perhatikan data berikut;

1. Menciptakan suasana harmonis,

perhatian, dan penuh kasih saying.

2. Menciptakan kebebasan

keluarga.

3. Menanamkan budi pekerti, kedisiplinan,

ketaatan dalam beribadah.

4. Menghukum anak jika bersalah

Dari data di atas, yang termasuk upaya

pencegahan penyimpangan sosial di

lingkungan keluarga ditunjukkan pada

nomor ….

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

C. 1 dan 3

D. 2 dan 4

9. Di bawah ini yang merupakan ciri negara

maju adalah ….

A. Pendapatan perkapita tinggi, tingkat

pendidikan tinggi, dan tingkat

pertumbuhan penduduk tinggi

B. Angka harapan hidup tinggi, mobilitas

penduduk tinggi, dan ketergantungan

terhadap alam tinggi

C. Tingkat kesehatan tinggi, tingkat

pengangguran rendah, dan pendapatan

rata – rata penduduk rendah

D. Pendapatan perkapita tinggi, tingkat

pendidikan tinggi, dan pengangguran

rendah

10. Perhatikan gambar peta berikut!

/2011

http://www.banksoal.sebarin.com , Banksoal UN, SNMPTN, UM-UGM, USM
untuk mencopy dan menyebarluaskan baik dalam bentuk

selama menyertakan catatan kaki ini.

Menciptakan suasana harmonis,

perhatian, dan penuh kasih saying.

Menciptakan kebebasan dalam

Menanamkan budi pekerti, kedisiplinan,

Menghukum anak jika bersalah.

Dari data di atas, yang termasuk upaya

pencegahan penyimpangan sosial di

lingkungan keluarga ditunjukkan pada

Di bawah ini yang merupakan ciri negara

Pendapatan perkapita tinggi, tingkat

pendidikan tinggi, dan tingkat

pertumbuhan penduduk tinggi

Angka harapan hidup tinggi, mobilitas

penduduk tinggi, dan ketergantungan

Tingkat kesehatan tinggi, tingkat

pengangguran rendah, dan pendapatan

rata penduduk rendah

Pendapatan perkapita tinggi, tingkat

pendidikan tinggi, dan pengangguran

Perhatikan gambar peta berikut!

Peta kontur di atas menggambarkan bentuk

muka bumi berupa ….

A. Bukit

B. Lembah

C. Laut

D. Sungai

11. Di bawah ini yang bukan termasuk faktor

internal penyebab perubahan dalam

masyarakat adalah ….

A. Pertentangan dalam masyarakat

B. Bertambah dan berkurangnya

penduduk

C. Lingkungan alam fisik yang ada di

sekitar manusia

D. Terjadinya pemberontakan

tubuh masyarakat sendiri

12. Kelompok masyarakat yang cenderung lebih

mudah menerima perubahan adalah ….

A. Masyarakat yang berpendidikan rendah

B. Masyarakat yang berpendidikan tinggi

C. Masyarakat pedalaman

D. Masyarakat terisolir

13. Negara yang pemerintahannnya

republik ditunjukkan pada nomor ….

UGM, USM-ITB, cPNS,
baik dalam bentuk Softcopy

Peta kontur di atas menggambarkan bentuk

Di bawah ini yang bukan termasuk faktor

internal penyebab perubahan dalam

Pertentangan dalam masyarakat

Bertambah dan berkurangnya

Lingkungan alam fisik yang ada di

Terjadinya pemberontakan di dalam

tubuh masyarakat sendiri

Kelompok masyarakat yang cenderung lebih

mudah menerima perubahan adalah ….

Masyarakat yang berpendidikan rendah

Masyarakat yang berpendidikan tinggi

Masyarakat pedalaman

Negara yang pemerintahannnya berbentuk

republik ditunjukkan pada nomor ….
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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

14. Urutan enam benua terbesar yang benar

terdapat pada kolom ….

A B C D

Amerika
Afrika
Eropa
Asia
Antartik
a
Australia

Asia
Amerika
Afrika
Antartik
a
Eropa
Australia

Australia
Afrika
Eropa
Asia
Antartik
a
Amerika

Afrika
Eropa
Asia
Amerika
Australia
Antartik
a

15. Perbedaan Kutub Utara dan Kutub Selatan

antara lain ….

A. Kutub Utara disebut sebagai Antartika

sedangkan Kutub Selatan disebut Artik

B. Kutub Utara dikelilingi daratan Amerika

dan Asia sedangkan Kutub Selatan

dikelilingi Samudera Hindia, Samudera

Atlantik, dan Samudera Pasifik

C. Kutub Utara dikelilingi Benua Australia

dan dihuni burung penguin sedangkan

Kutub Selatan dikelilingi Benua Amerika

dan dihuni orang Eskimo

D. Kutub Utara berupa dataran es yang

luas dan dikelilingi Benua Amerika

sedangkan Kutub Selatan berupa lautan

luas yang membeku dan mengelilingi

Benua Eropa

16. Perhatikan data berikut ;

1. Inggris 5. Polandia

2. Jerman 6. Belanda

3. Rusia 7. Italia

4. Rumania 8. Spanyol

Berdasarkan data di atas, negara – negara

yang berada di kawasan Eropa Barat

ditunjukkan pada nomor ….

A. 1, 3, dan 4

B. 1, 2, dan 6

C. 4, 5, dan 7

D. 3, 7, dan 8

17. Ciri – ciri iklim di Eropa Barat adalah ….

A. Musim panas tidak terlalu panas dan

musim dingin tidak terlalu dingin, hujan

turun sepanjang tahun

B. Musim dingin sangat sejuk, musim

panas tidak terlalu panas, tidak ada

hujan

C. Musim panas sangat panas dan kering,

musim dingin sangat basah dan sejuk

D. Musim panas pendek waktunya, musim

dingin sangat dingin dan berlangsung

sangat lama

18. Masyarakat purba pada masa berburu dan

mengumpulkan makanan memenuhi

kebutuhan pangan dengan cara sebagai

berikut, kecuali ….

A. Berburu binatang untuk diambil

dagingnya

B. Mengumpulkan tumbuh – tumbuhan di

sekitar untuk dimakan

C. Menanam tanaman tertentu di lading

dengan cara yang sederhana

D. Menangkap kerang di pantai dengan

peralatan yang sederhana

19. Seorang anggota keluarga raja dalam agama

Hindu termasuk kasta ….

A. Brahmana

B. Ksatria

C. Waisya
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D. Sudra

20. Untuk mengetahui asal usul nenek moyang

bangsa Indonesia dapat dilihat melalui

persebaran ….

A. Bahasa dan alat – alat kehidupan

B. Bahasa dan kebudayaan

C. Kebudayaan dan agama

D. Fosil manusia prasejarah

21. Sriwijaya disebut kerajaan nasional pertama

karena ….

A. Merupakan kerajaan maritim pertama

B. Wilayahnya luas meliputi seluruh

Nusantara

C. Sebagai pusat agama Buddha di

Nusantara

D. Telah menjalin hubungan kerja sama

dengan kerajaan di luar negeri

22. Berikut ini yang bukan hasil keputusan

Sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945

adalah ….

A. Menetapkan Undang – Undang Dasar

1945

B. Memilih Soekarno sebagai presiden dan

Moh. Hatta sebagai wakil presiden

C. Menetapkan pembentukan Komite

Nasional Indonesia

D. Mengesahkan kabinet Republik

Indonesia yang pertama

23. Perlawanan terhadap tentara Jepang di

Indramayu dipimpin oleh ….

A. Tengku Hamid

B. Haji Madriyas

C. KH. Zainal Mustafa

D. KH. Mas Mansyur

24. Pembentukan BPUPKI mempunyai arti

penting bagi Indonesia, karena BPUPKI telah

….

A. Merumuskan Dasar Negara dan

merancang UUD 1945

B. Membuat rancangan UUD 1945 dan

GBHN

C. Mempersiapkan kemerdekaan

Indonesia

D. Memilih secara aklamasi presiden dan

wakil presiden

25. Naskah proklamasi kemerdekaan yang

otentik atau resmi adalah ….

A. Naskah yang ditulis tangan oleh Ir.

Soekarno

B. Naskah yang ditandatangani oleh

peserta sidang

C. Tulisan tangan yang ditandatangani

oleh Soekarno

D. Naskah yang diketik Sayuti Melik dan

ditandatangani Soekarno dan Hatta

26. Arti penting Sumpah Pemuda bagi

perjuangan Bangsa Indonesia dalam

mewujudkan kemerdekaan Indonesia

adalah ….

A. Meningkatkan semangat organisasi

pemuda di daerah

B. Merupakan modal perjuangan melawan

penjajah

C. Mendorong organisasi sosial berubah

menjadi organisasi politik

D. Mendorong semangat persatuan dan

kebangsaan

27. Timbulnya konflik antara Indonesia dengan

Belanda setelah proklamasi kemerdekaan

disebabkan ….
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A. Indonesia dan Belanda diadu domba

oleh Sekutu

B. Bangsa Indonesia melihat gelagat

Belanda akan menjajah kembali

C. Belanda banyak mendirikan Negara

boneka di Indonesia

D. Sekutu tidak melaksanakan tugas

sebagaimana mestinya.

28. Penyebab meletusnya pertempuran di

Surabaya pada tanggal 10 November 1945

adalah ….

A. Sekutu menduduki Hotel Yamato

B. Perobekan bendera Belanda oleh para

pemuda

C. Terbunuhnya Brigjen Mallaby

D. Ultimatum sekutu tidak dipenuhi oleh

rakyat Surabaya

29. Sebab khusus meletusnya Perang Dunia II

adalah ….

A. Terjadinya pertentangan antarnegara

Eropa

B. Penyerbuan Jerman atas wilayah

Polandia

C. Munculnya berbagai persekutuan

militer di Eropa

D. Terbunuhnya putra mahkota kerajaan

Austria Frans Ferdinand

30. Munculnya aksi Tritura dilatarbelakangi

oleh ….

A. Kurangnya dukungan angkatan darat

terhadap aksi mahasiswa menentang

Orde Lama

B. Belum pulihnya situasi politik dan

semakin memburuknya perekonomian

C. Kekurang tegasan pemerintah terhadap

aksi mahasiswa

D. Pembubaran cabinet Dwikora menjadi

cabinet Dwikora yang disempurnakan

31. Hal pokok dari tujuan “ Gerakan Reformasi “

pada tahun 1998 adalah ….

A. Memperbarui seluruh tatanan

kehidupan agar sejalan dengan

tuntutan keadilan dalam masyarakat

B. Memberdayakan lembaga tinggi Negara

seperti DPR untuk lebih perduli pada

kepentingan bangsa

C. Mengembalikan harta kekayaan para

pejabat Orde Baru yang korupsi kepada

rakyat

D. Mereformasi peran dan fungsi TNI

untuk melaksanakan dwifungsinya

32. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD

1945 mulai berlaku kembali, tetapi tidak

dilaksanakan secara murni dan konsekuen

karena ….

A. Kekuasaan presiden semakin besar

B. Presiden mulai bertindak sewenanng –

wenang

C. Presiden menjadi tumpuan setiap partai

politik

D. Presiden berhasil diperalat oleh partai

politik

33. Munculnya keinginan untuk kembali ke

Negara Kesatuan Republik Indinesia adalah

karena ….

A. Penolakan rakyat terhadap hasik

Konferensi Meja Bundar

B. Republik Indonesia Serikat

bertentangan dengan cita – cita

proklamasi
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C. Adanya keinginan rakyat untuk

memperoleh kemerdekaan sesuai

dengan UUD 1945

D. Negara Kesatuan Republik Indonesia

menjamin kehidupan masa depan

34. Perhatikan tabel!

NO. PERNYATAAN

1
Seorang petani buah dan sayur selalu
memupuk tanamannya dengan
menggunakan pupuk organik

2 Pengusaha kosmetik itu
menggunakan bahan baku kimia

3
Seorang pedagang ayam potong
selalu menyuntik ayamnya dengan air
agar terlihat berat dan segar

4
Pengusaha mebel itu selalu
melakukan tebang tanam saat
mengambil bahan baku kayu

5 Seorang pengusaha makanan
tidakpernah mencantumkan tanggal
kadaluarsa

Berdasarkan tabel,pernyataan yang

menunjukkan manusia sebagai homo

economicus yang bermoral adalah ….

A. 1 dan 2

B. 3 dan 5

C. 1 dan 4

D. 2 dan 4

35. Pernyataan berikut yang tidak sesuai

dengan prinsip ekonomi adalah ….

A. Untuk hasil yang maksimal diperlukan

pengorbanan tertentu

B. Untuk kepuasan tertentu dilakukan

pengorbanan minimal

C. Dengan pengorbanan minimal

diperoleh hasil maksimal

D. Dengan usaha tertentu dicapai hasil

maksimal

36. Kegiatan pokok ekonomi dapat

dikelompokkkan ke dalam ….

A. Produksi, Distribusi, Investasi

B. Produsen, Distributor, Konsumen

C. Produksi, Distribusi, Konsumsi

D. Produsen, Produser, Investor

37. Perusahaan yang mengelola usaha

perikanan (budi daya ikan) dapat

digolongkan perusahaan ….

A. Ekstraktif

B. Agraris

C. Industry Manufaktur

D. Jasa

38. Berikut ini yang dimaksud kelangkaan SDA

adalah ….

A. Jumlah SDA tidak sebanding dengan

jumlah kebutuhannya

B. Jumlah SDA tidak terbatas sedangkan

kebutuhannya terbatas

C. Jumlah SDA sebanding dengan

kebutuhannya

D. Jumlah SDA terbatas disbanding dengan

kebutuhannnya

39. Pajak digunakan sebagai sumber

penerimaan Negara dan selanjutnya

digunakan untuk membiayai berbagai

pengeluaran Negara. Hal tersebut

menunjukkan fungsi pajak ….

A. Regulasi

B. Distribusi

C. Budgeter

D. Income

40. Jenis – jenis pajak yang biasanya menjadi

tanggungan keluarga ditunjukkkan pada

kolom ….
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A B C D

PPn
(Pajak
Penjualan)

PPh PPnBM Cukai

PPN PKB PPN Bea
masuk

PBB PBB PKB Retribusi

41. Perhatikan tabel!

HARGA
(P)

(Rp)

PENAWARAN
(S)

(Kg)

PERMINTAAN
(D)
(Kg)

5000 10 30

10000 15 25

12000 18 18

15000 25 15

20000 30 10

Berdasarkan tabel, harga pasar / harga yang

disepakati adalah ….

A. Rp5.000,00

B. Rp12.000,00

C. Rp15.000,00

D. Rp20.000,00

42. Salah satu peran penting dengan adanya

pasar bagi produsen adalah ….

A. Sarana mempertemukan antara

produsen dan konsumen

B. Kemudahan dalam memperoleh

barang/jasa yang dibutuhkan

C. Kemudahan dalam memperoleh bahan

– bahan dan modal untuk produksi

D. Sarana untuk memenuhi kebutuhan

hidup

43. Perhatikan tabel!

NO. PERNYATAAN

1. Harga – harga barang secara umum

mengalami kenaikan

2. Nilai riil uang naik

3. Daya beli masyarakat meningkat

4. Pendapatan riil masyarakat
mengalami penurunan

5. Harga – harga barang secara umum
mengalami penurunan

6. Nilai riil uang menurun

Berdasarkan tabel, pernyataan yang benar

berkaitan dengan terjadinya inflasi di suatu

negara adalah ….

A. 1, 2, dan 4

B. 1, 4, dan 6

C. 3, 5, dan 6

D. 2, 4, dan 5

44. Perhatikan tabel!

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Perantara dalam lalu lintas
pembayaran
Lembaga pemberi/penyalur kredit
Pengatur kestabilan nilai Rupiah
Mengedarkan uang kartal
Lembaga penitipan/penyimpanan uang
masyarakat
Menetapkan tingkat dan stuktur bunga
bank

Berdasarkan tabel, yang merupakan tugas

pokok bank umum adalah ….

A. 1, 3, dan 4

B. 1, 2, dan 5

C. 2, 5, dan 6

D. 3, 4, dan 6

45. Perhatikan tabel!

VALAS KURS BELI KURS JUAL

BI AYU BI AYU

Pound 13.358 14.125 14.975 14.275
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Euro 11.635 12.295 13.047 12.345

US$ 8.273 8.755 9.273 8.780

Mathew, seorang turis dari Belanda ingin

menukarkan uangnya di money changer

sebesar 1000 Euro dengan Rupiah. Berapa

rupiah yang akan diperoleh Mathew ….

A. Rp12.295.000,00

B. Rp 12.345.000,00

C. Rp11.635.000,00

D. Rp13.045.000,00

46. Suatu lembaga keuangan bukan bank yang

dapat membantu masyarakat kecil terbebas

dari rentenir dan dapat mengatasi kesulitan

keuangannya dengan jaminan benda adalah

….

A. Dana pensiun

B. Koperasi simpan pinjam

C. Asuransi

D. Pegadaian

47. Perhatikan tabel!

NO. KETERANGAN

1 Devisa meningkat

2 Makin cepatnya alih teknologi

3 Munculnya produk - produk berstandar
global

4 Pengusaha nasional makin inovatif

5 Selera konsumsi masyarakat semakin
terpenuhi

6 Perekonomian semakin kompetitif

Berdasarkan tabel, dampak positif

perdagangan internasional terhadap

perekonomian Indonesia adalah ….

A. 1, 4, dan 5

B. 2, 3, dan 6

C. 1, 2, dan 4

D. 3, 4, dan 5

48. Perhatikan tabel!

I II III IV

NAFTA ASEAN MEE OPEC

BENELUX MEE AFTA APEC

OPEC IMF APEC AFTA

CGI IBRD NAFTA WTO

Berdasarkan tabel, yang merupakan

organisasi regional adalah ….

A. I

B. II

C. III

D. IV

49. Berdasarkan wilayahnya, kerjasama antara

Indonesia dengan MEE dalam bidang

perdagangan mobil sport termasuk bentuk

kerjasama ….

A. Bilateral

B. Multilateral

C. Regional

D. Internasional

50. Pernyataan berikut ini bukan dampak

positif yang ditimbulkan dari kerjasama

ekonomi internasional, yaitu ….

A. Meningkatnya pendapatan negara

dalam bentuk devisa

B. Terpenuhinya kebutuhan barang/jasa

dengan mudah dan murah

C. Memperlancar pembangunan nasional

di bidang ekonomi maupun

nonekonomi

D. Meningkatnya kesejahteraan bangsa –

bangsa di dunia


