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SOAL IPS 

KOMPETISI SAINS MADRASAH 

TINGKAT PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 

Petunjuk: 

 Berdoalah sebelum bekerja 

 Hindari segala bentuk kecurangan 

 Tidak diperkenankan membawa dan mengoperasikan HP, Calculator, dan alat 

elektronik sejenis selama proses perlombaan 

 Waktu yang tersedia 120 menit, pilih dan kerjakan soal yang dianggap mudah  

 Jawablah pertanyaan berikut pada lembar jawaban yang tersedia 

Soal: 

1. Berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin maka karakteristik penduduk 

dari suatu negara dapat dibedakan atas tiga ciri,  yaitu ekspansif, konstruktif, 

Stasioner  Gambarlah dan jelaskan3 macam bentuk piramida penduduk!  

2. Berikan contoh hasil akulturasi kebudayaan islam, hindu dan Budha? 

3. Apa yang dimaksud dengan akulturasi dan berikan contohnya dibidang 

perekonomian? 

4. Ibu Anna  adalah seorang eksportir sukses yang sering melakukan perjalanan 

ke luar negeri. Baru-baru ini ia baru pulang dari perjalanan bisnis ke beberapa 

negara. Saat pulang dari perjalanan bisnis tersebut ia membawa HK $45.000, 

US $ 4.000, dan €1.500. Jika kurs pada hari ini sebagai berikut: 

Valas Jual (Rp) Beli (Rp) 

HK $   6.200   7.000 

UA $ 11.400 12.000 

Euro € 12.300 13.000 

Setara dengan berapa rupiah uang yang dimiliki Ibu Anna? 

5. Dalam pelaksanaan hak selalu diikuti dengan kewajiban. Jelaskan hubungan 

antara hak dan kewajiban? 

6. Apa perbedaan dan persamaan kebudayaan Hindu dan Budha? 

7. Mengapa dalam kehidupan manusia di masyarakat sering terjadi konflik dan 

bagaimana cara mengatasi konflik tersebut? 
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8. Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta lebih besar dibandingkan UMR daerah 

lainnya dikarenakan! 

9. Alasan apa sebetulnya yang menyebabkan Presiden Soekarno mendekritkan 

agar kembali kepada UUD 1945? 

10. Jelaskan dan beri contoh yang termasuk sungai periodik? 

11. Kerja sama ekonomi internasional didasarkan pada politik luar negeri masing-

masing negara. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Deskripsikan 

apa tujuannya! 

12. Dalam bentuk diagram bank dapat digolongkan sebagai berikut: Salin bagan 

berikut pada lembar jawabanmu kemudian lengkapi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Tunjukkan empat faktor penyebab munculnya tuntutan Reformasi Rakyat 

Indonesia? 

14. Mengapa dalam masyarakat ada yang disebut dengan pranata sosial budaya 

dan apa saja jenisnya? 

15. Sitem masyarakat Indonesia itu didasarkan pada nilai “gotong royong”. Nilai 

gotong royong merupakan tempat yang subur bagi berhasilnya koperasi, tetapi 

ternyata banyak koperasi yang tidak/belom berhasil. 

a. Bagaimana penilaian anda? 

b. Apa yang harus dilakukan apabila koperasi akan dikembangkan? 

16. Mengapa Budi Utomo dijadikan sebagai awal kelahiran pergerakan Nasional? 

17. Pada tahun 2013 penduduk daerah Suka Maju adalah 300.000 jiwa. Dalam 

kurun waktu satu tahun telah tercatat jumlah kelahiran sebanyak 225 jiwa, 

penduduk yang meninggal 75 jiwa, jumlah imigran 60 jiwa. Berapakah 
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pertumbuhan penduduk daerah sekayu dan berapa jumlah penduduk daerah 

sekayu pada tahun 2014 ? 

18. Uraikan tentang peranan norma yang ada di masyarakat? 

19. Mengapa petani dalam melakukan usahatani harus memperhatikan kemiringan 

tanah/lahan? 

20. Pembagian wilayah fauna Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis 

Weber jelaskan maksud Garis walace dan garis weber tersebut! 

 

 

……………….. Selamat Bekerja Semoga Sukses ……………………… 

 

 

 


