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SOAL IPS 

KOMPETISI SAINS AMDRASAH 

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. Perhatikan data berikut ini : 

1. Pohonnya berdaun lebar 

2. Ketinggian pohon antara 12-35 meter 

3. Daunnya selalu hijau sepanjang tahun 

4. Pada musim kemarau daun berguguran 

5. Terdapat tumbuhan epifit 

Dari data tersebut, yang merupakan ciri-ciri hutan hujan tropis ditunjukkan 

pada nomor …. 

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

b. 1, 3, 5     d. 3, 4, 5 

 

2. Salah satu pengaruh letak astronomis Indonesia adalah perbedaan daerah waktu, 

wilayah di Indonesia yang dilalui Waktu Indonesia Tengah antara lain … 

a. Kalimantan selatan, Sulawesi, Maluku 

b. Kalimantan Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara 

c. Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi 

d. Kalimantan Selatan, Bali, Maluku 

 

3.  Perhatikan peta pergerakan angin di Indonesia berikut ini : 

 
Berdasarkan peta tersebut, pada saat itu Indonesia dipengaruhi oleh  …. 
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a. angin muson barat, secara umum mengakibatkan terjadinya musim  

penghujan 

b. angin muson barat, secara umum mengakibatkan terjadinya musim 

kemarau  

c. angin muson timur, secara umum mengakibatkan terjadinya musim hujan  

d. angin muson timur, secara umum mengakibatkan terjadinya musim 

kemarau  

 

4. Salah satu indikator suatu negara tingkat kesehatannya baik antara lain …. 

a. Angka pendapatan perkapita dan angka daya beli penduduk 

b. Angka jumlah penduduk dan angka kepadatan penduduk 

c. Angka kematian dan angka harapan hidup penduduk 

d. Angka melek huruf dan angka melanjutkan sekolah 

 

 

5. Unsur-unsur yang terdapat pada lingkungan abiotik adalah …. 

a. Air, flora dan fauna 

b. Fauna, timah dan air 

c. Flora, batuan dan udara 

d. Batuan, tanah dan udara 

 

6. Contoh penerapan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan pelajar antara 

lain … 

a. Membuang sampah sembarangan 

b. Membuang sampah pada tempatnya 

c. Menyimpan sampah di laci mejanya 

d. Memisahkan sampah plastic dan sampah daun 

 

7. Lima syarat pokok peta adalah... 

a.  judul, skala, indeks, legenda, dan orientasi 
b. inset, skala, legenda, orientasi, dan indeks 
c. legenda, judul, tahun pembuatan peta, garis tepi, dan garis bujur 
d. judul, skala, legenda, orientasi, dan tahun pembuatan peta 

 
8. Kehidupan sosial manusia di permukaan bumi dari satu daerah ke daerah lainnya 

menunjukan perbedaan, baik berkenaan dengan adat dan tradisi maupun mata 

pencahariannya. Bidang ilmu-ilmu sosial yang memfokuskan diri kepada hal yang 

demikian itu adalah… 

a. Geografi 

b. Sosiologi 

c. Antropologi 

d. Sejarah 

 

9. Secara astronomis, Indonesia terletak pada … 

a. 6° LU – 11°LS dan 95° BT - 141° BT 
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b. 6° LU –11°LU dan 95° BT - 141° BT 

c. 6° LS– 11°LS dan 95° BT - 141° BT 

d. 6° LU –11°LS dan 95°BB - 141°BB 

 

10. Perhatikan data berikut ini :  

1) Penebangan hutan 

2) Gunung meletus 

3) Pembuangan limbah 

4) Angin topan 

5) Pencemaran udara 

Dari data diatas, kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan manusia 

ditunjukkan oleh nomor …. 

a. 1, 3, 5    c. 2, 3, 5 

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

 

 

 

11.  

 
Gambar piramida penduduk diatas menggambarkan …. 

a. Angka kelahiran tinggi, angka kematian rendah 

b. Angka kelahiran tinggi angka kematian tinggi 

c. Angka kelahiran rendah, angka kematian rendah 

d. Angka kelahiran rendah, angka kematian dapat ditekan 

 

12. Pada tahun 2013, penduduk desa “Sidomulyo” berjumlah 2345 jiwa, dengan 

angka kelahiran sebesar 25 dan angka kematian sebesar 7, angka pertumbuhan 

alaminya adalah …. 

a. 16      

b. 17      

c. 18 

d. 19 

 

13. Keanekaragaman jenis fauna di  Indonesia cukup banyak, yang termasuk 

kelompok fauna tipe asiatis adalah … 

a. Gajah, primata, kus-kus 

b. Harimau, babirusa, kasuari 

c. Badak bercula, tapir, koala 

d. Badak, rusa, banteng 
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14. Perhatikan data berikut ini : 

1) Banyaknya lapangan pekerjaan dikota 

2) Sulitnya pekerjaan didesa di luar sektor pertanian 

3) Fasilitas hidup di desa sulit didapat 

4) Banyaknya pengangguran  di perkotaan 

Dari data tersebut, yang termasuk faktor pendorong terjadinya urbanisasi 

ditunjukkan nomor …. 

a. 1 dan 2      

b. 2 dan 3 

c. 1 dan 3 
d. 3 dan 4  

     
15. Pembangunan Ekonomi di negara yang sedang berkembang bertujuan… 

a. Meningkatkan pendapatan nyata per kapita dan mengubah struktur ekonomi 

negara yang bersangkutan 

b. Mensejahterakan rakyat baik spiritual maupun materiil 

c. Menjadikan masyarakat sejahtera adil dan makmur 

d. Mengubah sistem ekonomi yang telah digunakan dalam negara tersebut agar 

kehidupan masyarakatnya berubah ke arah yang lebih baik. 

 

16. Naik turunnya nilai uang dipengaruhi oleh beberapa faktor satu dintaranya adalah 

jumlah uang yang beredar atau disebut sebagai… 

a. Permintaan uang 

b. Penawaran uang 

c. Uang kartal saja 

d. Kecepatan peredaran uang 

 

17. Sumber permodalan jangka panjang untuk membiayai ekspansi (perluasan) 
usaha melalui penerbitan saham dan obligasi dengan jasa perantara yang disebut 
pialang merupakan bentuk pasar… 
a. Uang 
b. Modal 
c. Trading 
d. Barang berjangka 

 
18. Pak Burhan mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang memiliki NJOP 

sebesar Rp. 120.000.000,00 dan NJOPTKP sebesar Rp. 12.000.000,00. 
Besarnya PBB terutang ialah…. 
a.  Rp. 216.000,00 
b.  Rp. 48.600,00 
c.  Rp. 108.000,00 
d.  Rp. 12.800.00 

 
19. Apabila suatu perekonomian ditunjukkan dengan keadaan jumlah tenaga kerja 

yang diminta lebih kecil daripada jumlah tenaga kerja yang ditawarkan maka….. 
a.  Tidak terjadi pengangguran 
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b. Tidak ada minat untuk bekerja 
c. Terjadi pengangguran  
d. Lapangan pekerjaan tidak tersedia 

 
20. Koperasi berdasarkan lapangan usahanya, yaitu .... 

a. Serba Usaha, Produksi, Konsumsi, Distribusi, Simpan Pinjam 
b. Produksi, Simpan Pinjam, Serba Usaha, Kerajinan, Konsumsi 
c. Serba Usaha, Produksi, Simpan Pinjam, Konsumen, Sekolah 
d. Anggota, Serba Usaha, Produksi, Distribusi, Simpan Pinjam 

 
21. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi keinginan manusia dalam memenuhi 

kebutuhan, yaitu ..... 
a. orang yang hidup di desa lebih boros dibanding dengan orang yang hidup di 

kota 
b. orang yang hidup di lingkungan kumuh juga tetap kumuh 
c. orang yang hidup di desa tetap bertani 
d. orang yang hidup di kota lebih boros dibanding dengan orang yang hidup di 

desa 
 

22. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal atau peralatan-peralatan 

produksi dengan tujuan untuk mengganti atau menambah barang modal yang 

digunakan untuk memproduksi barang di masa yang akan datang dinamakan… 

a. Produksi 

b. Investasi 

c. Konsumsi 

d. Distribusi 

 

23. Pada tahun 2013, Abdullah mempunyai penghasilan bersih Rp. 64.000.000,00. 
Abdullah telah menikah dan memiliki satu orang anak. Besarnya PPh yang harus 
dibayar adalah… 
a.  Rp.2.176.000,00 
b. Rp.2.276.000,00 
c. Rp.2.376.000,00 
d. Rp.3.176.000,00 

 
24. Akibat kemajuan teknologi sering terjadi perubahan pada pekerjaan; yang mula-

mula dikerjakan dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. 
Pergantian sistem ini disebut.......  
a. mekanisasi 
b. kapitalisasi 
c. reproduksi 
d. rasionalisasi 

 

25. Kalimat “Bhineka Tunggal Ika” yang tertulis pada lambang negara RI sebenarnya 
dimbil dari hasil karya sastra masa Majapahit. Kalimat tersebut tertulis dalam kitab 
.... 
a. negara kertagama karya Mpu prapanca 
b. sotasoma karya Mpu tantular 
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c. bharatayudha karya Mpu sedah 
d. arjunawiwaha karya Mpu kanwa 

 
26. Latar belakang pelaksanaan tanam paksa adalah… kecuali; 

a. Anggaran belanja Belanda mengalami defisit akibat perang Diponegoro 

b. Tindakan pemerintah jajahan antara tahun 1816-1830 gagal menghasilkan 

keuntungan bagi negara induk 

c. Perekonomian rakyat Jawa sudah melemah sehingga perlu digalakkan 

kegiatan dibidang pertanian 

d. Perusahaan pelayaran Belanda mengalami kerugian sehingga gagal dalam 

menjalankan tugas membangun perekonomian Belanda 

 

27. Tiga partai politik pada masa Orde Baru adalah… 

a. PPP, PDIP dan Golkar 

b. PKB, PPP dan Golkar 

c. PAN, PPP dan Golkar 

d. PPP, PDI dan Golkar 

 

28. Dibawah ini adalah sumber sejarah Tertulis kerajaan taruma negara yang 
ditemukan di bogor Kecuali... 
a. prasasti tugu 
b. prasasti pasir awi  
c. prasasti ciaruteun 
d. prasasti muara cianten 

29. Sumpah palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada pada tahun 1331 bertujuan 
untuk .... 

a.    menakhlukan kerajaan sunda 
b.    menata sistem pemerintahan 
c.    mengangkat derajat kerajaan majapahit 
d.    mempersatukan seluruh nusantara di bawah payung majapahit 

30. Menurut teori waisya, pengaruh Hindu ke Indonesia dibawa oleh..... 

a. kaum brahmana 
b. kaum pedagang 
c. para bangsawan 
d. para kesatriya 

 
31. Perhatikan data berikut ini : 

1) Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya 

2) Menarik  orang-orang Indonesia untuk dijadikan tentara 

3) Membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan 

4) Membagi Pulau Jawa dan Madura menjadi 16 karesidenan 

5) Menghapus system perbudakan 

Dari data tersebut diatas, kebijakan Daendels dalam rangka mempertahankan 

pulau Jawa  dari  serangan Inggris ditunjukkan nomor …. 

a. 1, 2, 3      
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b. 2, 3, 5  

c. 1, 3, 5 

d. 2, 3, 4  

    

32. Indonesia kembali menyatakan berbentuk Negara Kesatuan pada 17 Agustus 

1950. Berikut ini adalah sebab kembalinya RIS ke bentuk Negara Kesatuan. 

Kecuali ….. 

a. bentuk RIS bertentangan dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 
b. bentuk RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat 
c. bentuk RIS merupakan warisan dari kolonial Belanda 
d. bentuk pemerintah RIS terlalu rumit 

 
 
 
 

33. Tujuan pokok dari gerakan Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 adalah… 

a. Memberdayakan lembaga tinggi negara, seperti DPR untuk lebih peduli 

kepada kepentingan penguasa 

b. Mengembalikan fungsi kontrol masyarakat terhadap rezim Orde Lama 

c. Mengembalikan harta kekayaan para pejabat orde Baru yang korup 

kepada rakyat 

d. Memperbaruhi seluruh tatanan kehidupan agar sejalan dengan tuntutan 

keadilan dalam masyarakat 

 

34. Berakhirnya Daendels, diambil alih oleh Inggris dengan gubernur Jendral 

Thomas Stamford Rafless yang menulis buku dengan judul …. 

a. Max Havelaar 

b. History Of Java 

c. Een Eeruschuld 

d. Suiker Contracten 

 

35. Naskah proklamasi kemerdekaan yang autentik adalah … . 

a. teks proklamasi tulisan tangan Ir. Soekarno  
b. teks yang diusulkan oleh A.Subardjo & Ir. Soekarno 
c. naskah yang diusulkan Moh.Hatta  
d. naskah diketik Sayuti Melik & ditandatangani Soekarno Hatta 

 
36.   Agama islam dibawa ke indonesia oleh para pedagang yang berasal dari .... 

a. persia, cina, dan gujarat 
b. india, iran, dan cina 
c. arab, cina, dan persia 
d. arab, persia, gujarat 

 
37. Selama Daendels berkuasa di Indonesia banyak terjadi kelaparan dan 

kematian, karena ia melaksanakan kebijakan …. 

a. Kerja romusha 

b. Sewa tanah 
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c. Penyerahan wajib 

d. Wajib kerja/Rodhi 

 

38.  PPKI yang resmi dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 mengemban tugas untuk 
... . 

a. mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara 
b. merancang undang-undang dasar sebagai syarat suatu negara 
c. merumuskan undang-undang dasar sementara 
d. membentuk kabinet Indonesia 

 
39. Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden 

Republik Indonesia pada tanggal… 

a. 21 Maret 1998 

b. 21 April 1998 

c. 21 Mei 1998 

d. 21 Juni 1998 

 

40. Celana panjang dahulu hanya digunakan oleh anak laki-laki saja, sekarang anak 

perempuan yang menggunakan celana panjang dianggap sebagai suatu hal yang 

biasa. Ini menunjukkan adanya perubahan… 

a. Lapisan sosial 

b. Lembaga sosial 

c. Sosial budaya 

d. Kelompok sosial 

 

41. Tokoh yang mengatakan bahwa pokok bahasan sosiologi adalah fakta fakta 

sosial adalah… 

a. Herbert Spencer 

b. Emile Durkheim 

c. Max Weber 

d. Auguste Comte 

42. Dampak negatif urbanisasi bagi daerah tujuan antara lain …. 

a. Pertambahan penduduk, murah tenaga kerja 

b. Kepadatan penduduk, munculnya slums area 

c. Tersedianya tenaga kerja kasar, menjamurnya tuna wisma 

d. Angka kelahiran tinggi, meningkatnya kriminalitas 

 

43. Faktor penyebab adanya perubahan sosial dan budaya yang berasal dari luar 

masyarakat adalah .... 

a. perubahan jumlah penduduk  
b. kontak dengan kebudayaan lain  
c. sistem pendidikan formal yang maju 
d. sikap menghargai hasil karya orang lain 

 
44. Dua calon Presiden RI saling bersaing untuk memperebutkan suara dari pemilih 

di republik Indonesia tercinta ini. Proses interaksi sosial ini termasuk… 



 

KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) 2014 
TINGKAT PROVINSI 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 
PROPINSI JAWA TIMUR  

 

9 
 

a. Akomodasi 

b. Asosiatif 

c. Disasosiatif 

d. Persaingan 

 

45. Perhatikan data berikut ini : 

1) Penundaan usia perkawinan 

2) Anak laki-laki menjadi harapan orang tua 

3) Pelaksanaan program Keluarga Berencana 

4) Kesehatan ibu yang mengandung terjamin 

    Faktor yang menghambat kelahiran ditunjukkan pada nomor …. 

a. 1 dan 2   

b. 2 dan 4    

c. 1 dan 3  

d. 3 dan 4  

   

  

46. Contoh faktor yang mempercepat perubahan sosial budaya dalam kehidupan 

masyarakat 

a. kontak dengan budaya lain  
b. sifat masyarakat tertutup  
c. sikap tradisional masyarakat 
d. nilai-nilai budaya yang kaku 

 
47. Pemerintah berupaya meningkatkan kesehatan penduduknya dengan cara …. 

a. Program Keluarga berencana 

b. Program bantuan langsung tunai 

c. Program pemberantasan sarang nyamuk 

d. Program Posyandu  Balita dan Lansia 

 

48. Berikut adalah sifat-sifat yang dapat dijadikan sebagai alat pencegah perilaku 

penyimpangan sosial, kecuali ... . 

a. kedisiplinan  
b. ketaatan beribadah  
c. diktator  
d. bertanggung jawab 

 
49. Proses yang ditempuh seorang individu melalui proses belajar untuk memahami, 

menghayati, menyesuaikan dan melaksanakan suatu tindakan sosial yang sesui 

dengan pola perilaku masyarakatnya disebut… 

a. Sosialisasi 

b. Asimilasi 

c. Asosiasi 

d. Akulturasi 
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50. Perhatikan data berikut ini : 

1) Memiliki fasilitas yang lebih baik 

2) Memiliki harapan untuk hidup lebih baik 

3) Pilihan pekerjaan yang lebih banyak 

4) Terjadinya bencana 

5) Sarana dan prasarana transportasi yang memadai 

Dari data tersebut, yang termasuk faktor migrasi bagi  daerah tujuan 

ditunjukkan pada nomor …. 

a. 1, 2, 3      

b. 1, 3, 4  

c. 2, 4, 5 

d. 3, 4, 5     

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


