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OTIMPIADE SAINS NASIONAT
TAHUN 2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDTDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOI,AII MENENGAHPERTAMA

TAHUN

2013

OLIMPIADE SAINS NASIONAL

TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHTIN 2014
BIDANGT ILMU PENGETAHUAN SOSLA,L
Waktu Tcs: 150 menit

Petunjuk melgerjak n soal

Soal terdiri dari 100 butir Pilihan Canda.

Kerjakan setiap bentlk soal

Pilihlah salah satu jawabiln yaog paling tefrat dongan mcmberi tanda silang (X) pada

h-uruf

4.

pda lembar jowaban yang tclah disediakanl

A, B, C atau D,

Bila i6gin mengSanti j ayaban, lingkari tand a silan8
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kent:dian berikan tanda silang padajawaban yang baru.

darijawaban yarg ingin diganti,

m

l.
?.
l.

i

contoh: (/() B Al)
Lembar jawaban harus
ntenggunakan

6.

pelsil.

hirung lainnl a.

7.

diisi

dengan menggunakan ballpoint/tinta, tidak boleh

Sclama mengerjakan soal tidak diperbolehkan meDggunakan

Periksa kenrbali lembar jawBban
pangalvas.

D
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5.

kalkriator dan atau alat

kaliin sebelum discrahkan kepada juri dan atau

SOA], PILIHAN GANDA

I.

Perhatikan faktor-faktor di bawah ini!

(1)
(2)
(3)
(4)

perubahan suhu udara yang mempengaruhi pelapukan batuan

tingginya curah hujan di DAS
gerakan angin yang menimbulkan gelornbang
fluktuasi air laut
(5) penurunanjumlah makhluk hidup

rega_k Iurus terhadap

Iaktor yang dapat meningkatkan material di deltr sungai adalah ...

garis pantai

.

A. (2), (3, (5)
B. (i), (2), (3)
c. (3), (1), (5)
D. (1), (4), (5)

Tipe gunung api di Indonesia hampir sebagian bosar adllah Straao. Iial ini disebabkar
oleh faktor ---

.
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2.

A. pergerakan 3 lempeng benua yang membeotuk lndonesia
B. morfologi permr,kaan bumi bervariasi
C. tinggirya curah hujan dan suhu udara
D. bertemunya lempeng benua dan iempen6q samudera

Getamn yang terjadi karena pergesemn iempeng samucera memiliki potensi bencana.
Upaya yarg harus dilakukan untuk menghindari potensibencana tcrsebut apabila tinggal
di daLaran rendah dekar prnui addlah .. .
A. bersembunyi di bawah meja ketika berada di dalarn rumah
B. segera keluar rumah dan lari ke lempat yang lebih tinggi
C. berteriak meminta pertolongan rctangga sekitar

D

3.

D. bergegas keluar rumah dengan membawa barang berharga dan lari sejauh mungkin

4,

Jarak kota

A-B di peta X

adalah 25 cm, selisih garis lintangnya 90 detik. Dengan

keterangan di atas, skala peta X adalah ,..
A. 1 16.550.000

B,

1

1.655

c.

I

662.000
662

D.i
5.

.

Periralikan pemyataan berikut ini:
(1) perbedaan daemh waktu di budri
(2) jarak antamegara dan luas wilayah

(3) kedudukan bumi dalar.: hubungan terhadap oratahari dan bulan
0SN SMP: Soal IPS Tingkat Kabupaten/(ola ?014

halaman 1 dari 21 halaman

(4) arai dsn pergerakan angin
(5) proyeki daerah-daerah dibumi
(6) perbedaan iklim antanvllayah
Pernyataan yang berkaitan dengan manlaat globe icrteru pada nofiror:

A. (l), (3),
B. (l), (4),
c. (2), (4),
D. (3), (4),

6.

(5)
(6)
(6)
(5)

Pesawat komersial biasanya terbang pada k€tinggian antera

karena ...

9-13 km di lapisar troposfer

.

?.
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A. bersuhu sedalg sehingga sangat nyaman untuk penerbangan
B. meuriliki aliran udffa rendah sehingga mEnghemat bahan bakar
C. memperpendek waktu penerbanSan
D- membant! memantulkan gelombang radio jarak jauh

Hutan di Indonesia dinyatakan sebagai paru-paru durlia. Oleh karena itu, pemyataan
yang tidak sesuai adalah .., .
A. sebagia, besar pendudul Indonosia bormala pcncaharian sebagai petari sehingga
menyumbangkan emisi CO2 yang rcndah
B.l donesia berada pado garis ekuator yang memiliki kawasan hutan musim yang luas
dan memiliki keanekaragaman hayati
C. hutan-hutan di lndonesia mampu mcnycIap karbon dioksida yang banyak dihasiikan
oleh negara-aegara maj u
D. hutan-hutan

di Indonesia mampu mengurangi ketebalan lapisan ozon di bumi akibat

Hllan lindirng

D

8.

iu
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industrialisasi yang tidak terkendali

s6|rgBt berrranfaat bagi kehidupan malusia dan lingkungan karena ...

.

A, menriliki keaDekaragaman hayati yang melimpah sohjngga dayajualnya sangat tinggi
ll, dapat digunakan untuk wahana rek easi sehingga mampu rngningkatkan
perckonomian warga sekitar
C. sebagai media penyinpanan air permukaan dan air tanah sehingga mengurangi bahaya
lekeringirn
D, sebagai media pengendali air sehingga dapat dimsnfaatkan sebagai bahan baku air
rninum

0SN SMP: soallPS Tingkat Kabupaten/Kota 2014

halaman 2 dari 2l halaman

9.

Pangakuan forrnal Zona Ekonomi Eksklusif Indones id menituat luas
berto$bah, sehingga ... .

wilayai Indonesia

A. memldahkanjalur transportasi laut ke luar negori
B. memicu perselisil'tan dengan negara lain
C. banyak sumber daya alam yang dapat dieksploilasi
D, banyak negara lain memanfaa*an sumber daya laut lndonesia

10. Pola kegiatan ckonomi penduduk di dacrah dataran tinggi antara lain .,.
A. berdagang cindera mata karena sebagaikawasan industri
B. bertari sawr dan buah.buahan karcna borsuhu relatjfrendah
C. budidaya ikan ta*ar karena cumh hu.jao tinggi
D. menambang batlan kapur di lereng bagiBn atas
11. Perduduk banyak

m

,
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A.
B,
C.
D.

bermukim di daerah datar, hal ini dilakukan karena ...
menghindari bencana banjir
menghindari bahaya longsor
menjauhi bencara tsunami
mengurangi resilo bahaya gempr bumi

.

:2. Solusi masalah peicemamn udara di perkotaan adalah ... .
A.membangun rumah susun ditengah kota
B. rnelakukan pelurusan sungai agar air dapat lebih dikendalikan
C. memindahkan penduduk di banla..an sungai
D. meaanam pohon untuk menyerap emisi kendaraan

ini!

D
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13. Perhatikan ga$bar di barvah

Su mb

e

r : ht t p : //evem i h inecan be herc.we

b. i

d

Berdasarkar gambar di atas, keuntungan dari
letak geogralis Indonesia adalah ... .
A. M€miiiki keragaman flora dan fauna yang bemilai ekonomitinggi
B. rlilayah yang luas oleh daratan sehlngga menj ad i j a lur perlintasan antamogam
C. rttenjadi titik pertemuan perdagangan antar Negara

D.

diapit oleh dua samude.a sehilgga sering terjadi pergcrakan lempeng bumi

oSN SMPi SoallPS Tingkar Kabuparen/Xora 2014

halaman 3 dari 21 haiamen

14. Perhatikan

Anggrek Hitam (Coelogtne pan<lula/a) di bawah ini!

Sumbcr.' www-anneohintcon

F:oid ini sargat Iangka dan hanya terdapat di lndooesia, berassl dariprovirlsi ...
A. Kalimanten TimLrr
B, Jawa Tengah

.

C. Kalimartan Selatan
D. Papua Barat
15. Tambang batu bara

Berikut adalah data kcpadaran pcnduduk Jawa Timur Tahun 2012.

D
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batyak terdapat dj Indonesia kare0a .,. ,
A. aerdiriatas.ibuan pulau dan dikelilingi oieh lempenglempeng teklonik aktifdunia
B, diialui olehjalur gunuI1g api dunia yarg membentang dari selatan hingga timur laut
C. didominasi oleh rcliefpegunungEn y,rlg banyak rrenyimpan baru bara
D. beriklim tropis sehingga mendapatkan pemanasan matahati s€panjang tahun

Sumber: \lr.w. depkes.go. id
Berdasarkan daa di atast pemyataan yang salsh adalah ... ,
A, persebarao penduduk diprovinsiJawa Timur belum merata
05N SMP: SoallPS Tingkar Xabupaten/Xota 2014

halaman 4darl 21 halaman

B. Kabupaten N{alang adelah kabupaten ketiga tcrpadar di Jawa Timur
C. tingkat kopadatan penduduk Kota Malang lebih rendalt daripada Kots Madiur
D.t:ngkat kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto lebih tinggi dari Kabupaten Crcsik
17. Salah salu pemicu utams lahan pertanian berkurang adalah

...

.

A. alih fungsi lahao menjadi perumahan dan industri
B, lenahnya pengawasan pemerintah
C. lerusakln lahan akibil tindai,an manusia
D. menurunnya produktivitas lahan
16, Contoh kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah pantai adatah

..,

.

m

A, Salinilas air tenah meningkat kar€na pengambiiannya yang berlgbihan
B, Pencema&n air tanah karena limbah rumah tangga
C. ?enirlgkalan akumulasi sedimentasi ditepi pantai karona aktivitas manusia
D. Kearekaragaman biota laut berkumlg karena pencemaran air leut

A.
B.
C,
D.

berbentuk kepulauan
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19. Pelsamaan karakteristik antara Negara Malaysia dengan Singapura

adalal ...

.

beriklim tropis
mayoritas Suku Melayu
pengekspor industri elektronik

20. Pegunungan Andes di Benua Alnerika terbentuk oleh pergerakan
A. saling menjauh antara 2lempeng ben.ra

...

.
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B, mendatar 2 lempeng benua
C. vcrtikal lgmpeng b€*ua daa lempeng samudem
D, mendatar 2 lempeng samudera

D

21. Bumi hrgerak mengorbit Matahari
terdekat Bumi k€ Matahad terjadi
terjadi pada bulan ... .

secala teratur dengan periodq satu tahun.

Bilajarak
jarak
di bulan Januari,
terjauh Buni ke Matahari

A, Juli
B, Juni
C. Maret
D. Descmber

22. Bila Idul Fitri 1 Syawal 1434 bertepstan dengan tanggal g Agustus 2013, maka ldul Fitri
I Syawal 1435 diperkirakan beftepatan dengBn tanggal .,. .

A. 29 Juni 2014
B.29luli2014
C. 19 Agustus 2014
oSN S[,iP: Soal IPS Tin8kar Kabuparen/Kota 2014

halaman 5 dari 21 haleman

D. l9 Scptcmber 2014
23. Bagi pengamat di Bumi, ukuran Matahali tampak paling besar pada Llnggal ..,

.

A. 2-4.lanlari
B. 23-25 September
C.22-2lDesember
D. 21-2i Maret
24. Pada

lahln ?100, sehari sctolah tanggal 28 Februa.i 2100 adalah ranggal ...

.

A. 29 Februari 2100, karena tahun kabisat
B. 1l Ma.et 2100. karena harus dikoreksi I I hari
C. I Maret 2100, karena tahun basit
D. l0 Maret 2100. karens harls dikoreksi l0hari
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25. Bulan Pumama tampak tidak berkelap-kelip sepe(i bintafig karena ... .
A. d;ameler Bulan membeutang daiam sudut yangjauh lcbih bessr dibandingka! dengan
diameler bentangan sudut bi[tang

B, diameter bintang membentang dalam sudut ylng jauh lebih besar dibardingkan
denga, diameter bentangan sudut Bulan
C. cahaya bintang adalah cshaya yang dipanoarkao d0ri bintang, sedangkan cahsya
Bulan adBlah cahaya Mataha-riyang dipaftulkan oleh permukaan Bulan
D. pancaran cahaya bintang scbenarnya lcbih kuar dibanding dengan cahaya Bulan
Purnama

iu
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26. Temperatur permukaan Matahari mencapai rlbuan derajat Celcius. Namun astronom
mengamati adanya bintik Matahari yang tampak sebagai bintik gclap, Hal ini terjadi
karena bintik Matahai ,,, .
A. mlngkin lebih panas atau lebih dingir: dari temperatur penrukaan Matahari

D

B. sama dengan tehperatur permukaan Mataharidi basian lain
C, lebih panas dari tcmpetatu. permukaaao Matahari di bagian lain
D, lebih dingin dari temporatur pcrmukaan Malaharidi bagian Iain

27. Cahaya Matahari mcmcrlukan waktu delapan menit untuk sampai ke pianet Bumi. Unfilk
sampai ke planer lain yangjaraknya lima kalijarak Bumi ke Mafthari. cahays Matahari
memerlukan waktu ... .

A. 64 menit
B. 40 menit
C. 8 menir
D. l mcnit

oSN SMPr Soal IPS Tingkar Nabuparen/(ora 2014

halaman 6 dari 21 hrlaman

28. Bila diamati dari Pontianak (lintang 0o), tempat terbit Mal,ahari tampak be€.ser ke arah
Utara dari tiik Timur setilah sokitar tanggal 2l Maret, dan bergeser ke aral Selalao dari
ritik Timur setelah sekita tanggal 23 Septembcr. Untuk orang yang tinggal di kutub
Utara Bumi, Matahari terbit sekitartanggal ... .
A. 23 September
B, 22 Dessmber
C, 21 Maret

D.2l
29,

Juni

Pada tahun 2006, Pluto tidak Iagi diklasifikasikan sebagai planet karcna...

.

A. sudut kemiringan bidang orbitnya saryal besar
B. lluran planet terlalu kecil
C. orbitnya memotong orbit Uranus
D. o6itroya memotong orbit planet N€ptunus
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m

30, Akibat gaya gravitasi Bulan dan Matahari, bagian Bumi yang paling mudah terpengaruh
oleh gaya gravitasi Bulan dan Matahari adalah ... .
A. glnung berapi
B. glnung es
C. air laui
D. bukit pasir

31. Arah pukran.otasi Bumi berkebalikkan dongan rotasi Venusj oleh karena itu .,. ,
A.di Bumi, binlang-bintang selalu terbit lebih cepat dibardingkan d€ngan saat terbit
sehari seb€lumnya.

D

B. di Venus, biotang-bintang selalu terbit lebih cepat dibandingkan dongan saat &rbit
sehari sebellmnya,
C, di Bumi, bintang-bintang selalu terbit lebih lambat dibandingkaa dengan saat terbit
sehari s€bolumnya.
D.di Buhi, bintarg-bintaog selalu terbit di saai yang sama dengan saat terbit s€hari
sebelumnya.

32, Ketika ja.ak terdekat Bumi ke Matahari terjadi di bulan Januari, maka pada saat itu
kecepatan bumi pada orbitnya bemilai ... .
A. tertinggi
B, terendah
C. konstan
D. tidak konsnn
33. Jika'kemiringan sumbu rotasi bumi lebih besar dari 23,50 terhadap bidang orbit Bumi
maka -..

.

oSN SMP| Soal IPS Tingkat Kabupaten/kota 2014
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A. tidak ada empat musiir di belalan Bumi Utara dan Selatan
B. ri k balik utarajuga lebih besar dari 23,5" diukur dari arah Timur
C. tilik balik utara tebih besar dari23,5", titik balik selatan lcbih kecil dari 23,5.
D. titik balik utau lebih kecil dari 23,j., titik balik selat.n lebih besar dari 23,5"
34. Andaikan jarak Bumi-Bulan adalah 100 skalajarak, dan massa Bumimenjadi 70 satuan
mass4 dan massa Bulan menjadi 30 satuan massa, maka titik pusat masse diukur dari
Bumi adalah ... .
A. :00 skalajaral
8.70 skalajarak
C. 50 skalajarak
D. 30 skalajarak
.
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A. baru
B. berumur tiga perempat
C. pumama
D. berumlr seperernpat

m

35. Oerhana Matahari terjadi pada saat Bulan berada pada fase BLllan ...

36. Bila suatu bintang bergerak mendekati Bumi dengan memanoarkan cahaya, maka
frekuensi cahaya bintang yang diterima pengsmat di Bumi adalah ,.. .
A. sebesar k€cepatan c&hsya
B. dj atas kecepatan cahaya
C. makin rendah
D. makin tinggi

iu

nd

37. Diketaltui jejari Bumi di wilayah ekuator sobesar 6.3?g km, Tiga siswa
SMp reryisah di
tiga kota. Siswa A di lintarg Urara 0., siswa B di lintang Utara;o., dan
siswa C di dekat
lintang UJara 90.. Ketiganya mengukur kecepatan rotasi Bumi dalam sehtri (24 jam).

D

Hasilpengukuran yang akan diperoleh ... .
A. semua siswa memperoleh hasil yang sama
B. siswa B paling tjnggi, siswa A dan C sama
C. siswa A paling tinggi, siswa C palirrg rendah, siswa B sctengah da A
D. siswa C paling tinggi, siswa A palirg rendah, siswa B sctenga.h dari
C
38. Dalam sisrem kalender Jul:an, beikut ini adalah tahun_tahun
kabisat,

A.2000,2002
B.2t00,2104
c. 1900. t90t
D. 1945, 1998

0SN SMP: Soal IPS TinSkat Kabuparen/Kora 2014
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dari 21 halam.n

Eumi dan Matahari seperti bola" d6n satu bola Matahari dapat diisi satu juta
bola Bumi, maka perbandinganjejari Matahari terhadapjejari Bumi adalah ... .
A. jutran kali

39. Andaikan

B. ribuan kali
C, latusarl kali
D. puluhan kali
40. Diketahui bahwajarak Mars ke Marahari lebih jauh dibandingkan dcngan jarak Bumi ke
Mctahari. Di waktu tertentu, pengamat di Bumidapat mclihat Ma.s dengsnjelas melintas
padajarak terdekat ke Bumi. Peristiwa tersebut adalah ... ,
A. oposisi Mars
B. trdnsit Mars
C. gerhana
D. okultasi Mars

Kurun waktu masa Pra-aksara berdasarkan ilmu Geologi yang menyebutkan z.unan
A, Arkeozoikum
B. Paleozoiklrm
C. Mesozoikum
D. Neozoikum

-

545

jlta

tahun yang lalu adalah ...
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primer (zrman pertama) diperkirakan berumur 245

42. Manusia paling tua yang pemah ditenukan di Indonesia tahun 1936_1941
Sangiran oleh Von Koenigswald adalah ... .

.

di pucangso

iu

nd

A, McganthropusPalaeojavanicus
B. Pithecanthropus
C. Homo Wajakkensis
D. Homo Sapiens

D

43. Pgndukung teori yang menyatakan bahwa pembawa ajamn agama dan kebudayaan Hindu
dan Budha ke lndonesia adalai kaum Brahmana ialah ... .
A. N.J, Krom
B. JC Van l-eur

C. F.D.K Bosch
D. Codes
44, Buki peninggalan sejarah yang bercorak Hindu dan Budha di Indonesia pada
kerajarn Tarumarcgara adalah ...

masa

.

A. Prasasli Dinoyo
B. PrasastiTugu
C. Piasasti Calcuta
D. Prasasri Gunung Butak
oSN SMPr Soal IPS Tingkat Kabupaten/Korn 2014

halaman 9 dari 21 halaman

.15, Berdasarkan

berita dari lbnu Batutah, baiwa kerajaan Samudra pasai merupakan

kerajaan Islam ynng pcrtama. Hal ini
nisan makam raja pertama, yaitu ... .

diblktika

dengan adanya tulisan yang ada

di

batu

A. Sultan lskandar Muda
B, Ad ityail8rman
C. Sultan Malik Al saieh
D. Te.gku Syah Kuala

46. Br.&ti peninggaian sejarah bercorak lslam berupa kaligrafi yang dituliskan di makam
kuno didaerah Cresik Jawa Timu!. adalah ...
Makam Ratu Kalinyamat
Makam Sunan Kudus

A.
B.
C.
D.

.

Maka$ Sl]nan Cunung Jati
Makam MaJIana Malik Ibrahim

-2-3
8.2-3-4
c. I -4-5
A. t

D

D.2,3-5
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47. Pe*atikan penyataan dibawah ini;
(1) Ekspedisi PortuSis yang dipimpin Bartholomeus Diaz pada rahun l4g6
(2) Ekspedisi yang d;pimpin Ferdinand Magelhaens pada tahur l5l9
(3) Ekspedisiyang dipimpin Ct1ristophorus Collmbus tahun 1449
(4) Ekspedisi yang dipimpi Vasco D Gama tshun 1498
(5) Ekspedisi y,ang dipimpin Alfonso d,Albuquerquc
Pemyataan yang melunjukkad ekspedisi ke lndonesia oleh bangsa Spanyol dan ponugis
terdapat pada nomor:

48. Perhatilan bcocrapa pemyataan

(l)

bcrilut:

Sistem taram paksa menimbulkan penderitaan ral:yai Indonesia
(2) Colongan Pribumi diperalat sehingga dominasi Belanda sangat besar
(3) Sistem ekoromi Liberal memperbaiki kesejahteraan rakyat

(4) Belanda melakukan penekanaa dal penindasa. terhadap rakyat
lemyataan yang menunjukkan iatar belakang pelaksanaan politik Etis terdapat pada
norlor:

8.2

-3
c.3.4
D. t'-4
0SN SMP: Soal IPS Trngkat Kabuparen/Kora
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halaman 10 dari 21 halaman

49. Fakto, intemal yang mendorong lahimya pergerakan kebangsaan Indonesia adalah ...
A. berkembaagnya gerakan modemisasi atau pembaharuan Islam Modem

.

B. masuknya ide dari Barai scpeni Nasionalismc dan Demokrasi
C. pengaruh gemkan Nasionalisme dai berbagai bangsa
D. lahimya golongan intelektual akibat kebljakan Kolonial Bclanda
50, Organisasi moderat yang bergerak di bida g politik yanS p.nama kali mernpeduangtan
lndoncsia Merdcka adalah ... .
A. PsrtaiNasional lndonesia

B.

Serikat Islam
lndische Paltij
Pcrhimpunan lndonesja

C.
D,
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51. Perhatikan pcmyauan berikut ini:
(1) Pertenta.gan antara paham Iiberalisme dan totaliterjsme
(2) Semangat Jcrman untuk membalas dold1m karena kekalahan dalqm pD I
(3) Plnye.buan lentara Jepang terhadap pangkalan Angkaian Darat Cjna di Nanking

(4) Pgrtenlangar antara imp€rialis untuk merebutkan daerdhjajahan
Pcmyataan yang n::enunjukkan sebab umum terjadinya pcrang Dunia
nomor:

A. t-2-3
B. 2-3 -4

c. I--3-4
D.

t-2-4

ll

terdapat pada

(l)

Sutan Syahrir

nd

52, Poihatikan bcberapa nama tokoh berikut:

D

iu

(2) Amir Syarifudin
(3) Moharnmad Hatta
(4) K.H. Zaenal Musrafa

'fokoh )"ng aer:ibat dalam peljuangan Cerakan Bawah Tanah pada masa penduduksn
Jepang di lndonasia terdapat psda pemyataan nomorl

A.

l*2

B.2-3
c.

l-4

D-I

4

53. Petistirva Rengasdelgklok diwamai adanya perbcdaan pendapat anlara golongan rua
dengan golongaa muda. Pendapat golongan muda adalah ... .
A. Menunggu berita resmi dariPemerintah pendudukan Jepang

B. Menghondaki Soekamo,Hatta segers memproklamasjkan kemerdekaan
0SN SMPr SoallPS
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C. Perumusan teks Proklamasi diadakan di rumah Lakamana Maeda
D, Proklamsi Kemerdekaan harus dirapatan dulu dengan anggota ppKl
54. Pada Konfirensi Meja Bundar tahun 1949 masalah status Irian Barat ditundd karcna
A.lndo.esia menganggap masyarakat Irian Baratbelun siap s€cara politik
B, Belanda masih ingin menanamkan pengaruhnya di wiloyah bekasjajahannya

...

.

C. PBB memperpanjang masa pengawasan pengalihan Irian Ba.a, dari Belanda kc
lnLlonesia

D.lndonesia dan Belanda bersepakat untuk mempersiapkan dulu masyarakat Irian Bsrat
55. Serah terima !vilayah lrian Barat dari Belanda kepada lndonesia diperantarai oleh ,,. .

A. IJNTEA
B, UNCI
C.

K'fN

D. KJB

...

.
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56. Tewasnya Letnan Satu Piere Tendea0 pada dinihari I September 1965 berkenaan dengan
A. Penumpasan pembcronl,akan C l0 S/PKI
B. Pelakanaan Surat Perintah S€belas Maret
C. Upaya penculikan parajenderal Angkatan Demt oleh PKI
D. Rencana pembunuhan Presiden Sockamo

nd

57. Latar belakang pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada 25
Oktober 1965 adalah ... .
A. keprihatinan masyarakat dan mahasiswa terhadap nleningkatnya kemclu( polilik pasca
pengumuman Dekrit Prcsiden 5 Juli 1955
B. memburuknya situasi ekonomi pasca pelaksanaan nasionalisasi aset milik Belanda di

D

iu

Indonesia tahun 1956
C. meningkatnya pengaruh PKI dalanr borbagaiaspek kebijakan pemerintahan era Orde
Lama
D, adanya penyelesaian politik terhadap tokoh-rokoh PKI yang rorlibnt peristiwa G 30

S/PKI 1965

58. Latar bclakang yang mempersatukan bangsa Asia dan Alrika untuk menyelenggarakan
KAA 1955 adalah....
A. hutang luar negeri kepada negtm-negara maju
B. berlandaskan pada pola ekonomi lang agraris
C. pemah mengalami masa penjajahao
D. membcntuk pakta ekonomi rcgional

0SN SMPr Soai IPS Tingkat Kabupaten/l(ota 2014
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59.

Beikut iniadalah tokoh yang mempelopori Cerakan Non Blok:
A. Coftal AbdulNaser, Kwame Nkrumah, Aung San, Sukamc
B. Josel Broz, Sukamo, Kwame Nkrumah, Camal Abd[l Naser
C, Jawaharlal Nehru, Lee Kuan Yew, Sukamo, Mahatma Candhi
D, Sukarno, U Nu, Jawaharlal Nehru, Nelson Mandola

60. Peranan lndonesia dalam ASEAN di antaranya adalah .,..
A. mengajukan usul agar Asia Tengga.a m€njadi kawasan bebas

nuklir
B. menjadl tuan rumah penyelenggaraan Konperensi Pancanegara II
C, ikut sena dalarn pasuksn perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik

nd D
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D. turut meftprskaGai pembenlukan pakta pertahanan bersama di Asia Tenggara
61. Mika selalu tersenyum dan mengucapkan salam setiop berpapasan deng6n gu.u.
l'indakan Mika tersebut merupakan persyaralan dari interaki sosial yaitu ... .
A. akultumsi dan komunikasi
B, sosialisasi dan kontak
C. kontak dan kornunikasi
D. intemalisasi da, kontak

62. Klub ilmiah remaja dari SMP Harapan Bangsa melakukan penelitian dan bakti sosial di
Desa Suka Makmur. Berdasarkan pelakunya, kondisi terscbut menggambarkan bontuk
interaksi antar... .

A. sekolah dengan masyarakat
B. kelompok dengan kelompok
C. individu dengan kelompok
D. sekolah dengan kelompok

D
iu

63. Dibesarkan d6lam lingkungan keluarga yang kental dengan nilai-nilai keagaman, Ahmad
Anwari memiliki cila-cita m€njadi da'i tcrkenal dan meneruskan mengelola pesantr€n
milik kcluarganya. Kondisi tcrsebut msnunjukkan kuatnya pengaruh da.i sosialisasi ... ,
A. sekunder
B- tersier
C. primer
D. informal

64. Seorang enak perempuan mengidentilikasikan dirinya seperti peran yang dimainkan
ibuny4 dalam sosialisasi didam{kan tahap ,.. .

gme stage
B. ploy:tage
C. role play
A.

D. gbneralized other

oSN SMP: SoallPS Tingkat Kabupat, r/Nota 2014
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65. Maraknya adegan kekerasan yang ditayangkall telcvisi swasla oemiliki dampak negatif
terhadap perilaku anak-anak dan remaja yang sedang mengalami pertumbuhan
kcpribadiannya. Dalam hal ini televisi berpcran sebagai ... .
A, agen sosialisasi
B. mitra sosialisasi
C. desosialisasi
D, resoliasisasi

66. Sebagai seoraig siswa Kelas 8 SMp, Zaki selalu rnematuhi berbagai aturan dan t&ta
tertib yang berlaku di sekolahnya. Hal ini menunjukkan bahwa:embaga pendidiksn
memrliki peran Lrat terhadap proscs....
penanaman sikap demokmtis
penanaman seperangkat nomla

pembentukan sikap-sikap religius
pembentukan sikap pluralistik
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67. Pcrhatikan beberapa pemyataan di bawah ini:

m

A.
B.
C.
D.

(l) Larangan untuk terjadinya incest taboo
(2) Sosialisasi anggota keluarya
(3) Palrilokal dan mat.ilokal
(4) Fmgsi aleksi
Pemyataan yang menunjukkan fungsi keluarga adalah nomor ...
A. ldan2

t,IoanJ

nd

C.2dan3
D,2 dat 4

.

D

iu

68. Berikut pengertian yang tepat dari pranalr sosjal ... .
A. aturan di masyarakat sebagai pedonan generasi mqda
B. tata tertib di masyaEkat ufltuk kobaikan be.sama

C. sistem norma untuk mehenuhi dan mencapai tujusn kebutuhan
D, sdat isliadat atau tata kelakuan dalam masvarakat
69. Menilrut Mirii Weber, €tika Protestan memilikj fungsi sebagai pendorong tumbuhnya ...
A. sikap religiusitas
B. lapitslisme modem
C. solidaritas sosial
D. fahrm sosixlisme

oSN SMPr Soal IPS Tjngkar Kabuparen/Kora 2014
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70. Menurut Emile Durkheim, ikatan solidariras dan gagasan kolektifyang rerbangun anrara
sesama jemaat Gereja Santo Antonius di Lamntuka-Nfi menunjukkan bahwa
aganra
sebagai sebuah pralata sosial memiliki lungsi .., .
A. Laten
B. Manifes
C. Perdamaian
D. Kemajuan

71. Manakah pemyalaan berikut yang menggambarkan fungsi atau kinerja pranata sosial
yang mcngatur individu. . .
A.
B.
C.
D.

acara melamar sebelum diadakan pesta pemikahan
kembalinya mantan narapidana ke tgngah.tengah masylrakat
pcmberian sanksi berupa denda kepadawajib pajak yang lalai mcmbayar
penetapan wajib miiiteroleh pemerintah Indonesia bagi para pemuda

C, status dan peran
D. hak dan kewajiban

D
uh ipi
da nda
ri i O
ht le
tp h
:// U
ur ri
ip pK
.w a
or lte
dp ng
re
ss
.c

om

72. Struktur sosial mengacu kcpada pola tertentu dari perilaku individu, kelompok, institusi
maupun masFrakdt. Terkait dengan ildividu, konsep struktur sosial didasarkan
kepada....
A. ascribed status dan ochieved itatus
B. aligned status dan achieved statw

73. Posisi seorang Raja sangat dihomati oleh mas),aekat. pemyataan terscbut sesuai dengao
salah satu fungsi dari stratifikasi sosial

....

iu

nd

pendistribusian hak-hak istimelra yang obyektil
pemberian simbol, gaya hidup bagi setiap warga masyarakat
alat untuk membe.ikan sanksi kepada para anggota,/warga
membuka peluang unruk terjadinya pcrobutan kekuasaan

D

A.
B,
C,
D.

74. Pemyataan yang tepat mengenai contoh perubahal sosial
budaya adalah

...

.

A. te.intemalisasikannya norma keluarga kecil bahagia sejahtera
lNKKBS) melalui
program KB
B. gerakan penolakan masuknya unsur budaya asing yang semakin deras
masuk ke
Indonesia
C. maraknya dedonstrasi yang menduklng pernberantasan korupsi pada
tubuh

pemerintahln

D. gerakan remaja untuk menolak budaya kckerasan yang rcrjadi
diiingkungan sekolah

OSN SMP: Soal IPS
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7J. Perhatikan bebempa indikator perubahar sosial budaya di bawa:t ini:
(l) kontak detgan kebudayaan asing
(2) pedunbuhan penduduk yang pcsar

(3) tidak toleran terhadap kebudayaan lain
(4) peristila gempa burni Jan t.unami
Pendorong perubahan sosial budaya ynng dipengaruhi lingkungan diturjukkan oleh

A.

l

dan3

B.2dan4
C.2dan3
D.3dan4
76. Iv{snangkatnyajumlah percmpuan yang bekerja telah mcngubsh rclasi gcnder antara lakilakidengan perempuan didalam rumah hngga, Kondisi inimenunjukan gejala....

m

A, nilai budaya patriarkhi sudah tidak dianut lagi
3. peran pcrempuan dan laki-laki serba sama

D. perubahan social
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C. pembag;an peran ),ang setara antara laki,laki dengan perempuiln
D. pembagian peran dalam kcluarga tcrgantung garis kerurunan
77. Masyarakar sel&lu dihadapkan kepada realita bahwa terclapat individu dan kelompok
yang nonkonfonrris, cenderung melakukan pelanggaran terhadap aturan sosial.
Pengenian tenebut merujuk Lepada ... .
A. dinamika sosial
B. rcalilas sosiai
C, pcn),impangan sosial

D

iu

nd

78. Seteiah bebempa tahun 5ergaul dengan teman-teman satu geng hotort Anto memiliki
perilaku yang beringas, sulit diatur, dan sclalu mclawan orang tua. Kondisi inr s€cara
so\iolog: bi\" .rij(la.kr1 bcrdasJrkon leor: ... .
A. /rDei l/E dari Lenmert
B. dilkrential astociatro, dBri Sutherland
C. perilaku nonkonformis dari Mertom
D. konflik da.i Marx
79. Salah satu conroh positilpenSaruh globalisasi teftadap kehidupan seharj-hari
adalah ...

.

A. perilaku makan remaja yang cenderung I1remilih makatanfast
Jood
B. mcningkatnya kesadaran warga masyarakat tgrhadap hak asasi manusia
C, melemahnya penghargaan kauni rnuda lcrhadap kebudayaan sendiri
D. meningkarnya llljuk rasa secam anarkis sebagai wujud ketidakpuasan

oSN SMPr Soal IPS Tingkat Rabupaten/Kota 2014
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80. Globalisasi memberi berbagai tantangan terhadap tata kelakuan masyarakat antam lain
te.li:rat da.ri gejala .,, .
A.
B.
C.
D,

81.

kerergantungan negara berkembang terhadap negara maju
ketimpangan relasi perdaganga. negara berkembang dengan negara maju

rerkikisnya identilasjati diri bangsa lndonesia
terus menirigkatnya the borderles|t world pada golongan menengah

semaJ<in

Amir tidak merniliki

penghasilan, karcna sedang menganggur. Namun ia terrp
mengeluarkan uang untuk melakukan kcgistan konsumsi. Dalam ilmu ekono i,
konsumsi yang dilakukan Amir disebut .., .
A. maksimal

B. mininal
C. oikosnomos
D. otonomus

A.line urility
l\. placc utility
C.fonn utility
D. o\rnership urility
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82. Kain gulungan medadi lebih bemilai setclah diolah menjadi seragam olah raga untuk
dipakai siswa SMP. Hal ini mcrupakan contoh dari ... .

83. Dalam b:dang industri, intensifikasi produksi dapat dilakukan melalui ...

.

iu

nd

A. menambalrjumlah tenaga kerja
B. meningkarkan kompelensi tenaga lerja
C. meni.gkatksn upah tenaga kerja
D. menambah mesin-mesin baru

D

84. Manakah dianlara Iembaga dislribusi berikur yang mempcriemukan pcnjual dan pcmbrli
dan menguasai barang yang diperjual belikannya?

A. Komisioner
B. Agen
C. Makelar
I). Broker

85. Distribusi barang-baidng seperti buah-buahan dan telur, biasanya menempuh
saluran
disrribls: pe dek. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ... .
A. letak lon:Lrmen )ang menyebar
B. silat barang yaLng cepat rusak
C. jpmlah barang yang dihasilkan
D, sarana komunikasi yang $abatas
0SN SMP: SoallPS Tingkat Kabupaten/Kota 2014
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86. Budidaya tambak ikan men'pakan suatu kegiatan yang dilakukan dalanr perusahaan ...

.

A. ekslraktif
B. agraris
C. perdagangan
D,jasa

87. Peran Badan Usaha Milik Nega.a (Bt.lMN) adalah menangani sektor-scklor yang
menyangkut hajar hidup orang banyak. Pcran ini sesuai dengan barang tublrh UUD 1945

pasal..,.
A,33 ayat i
B. 33 alat 2
C. 14 ,y.lt l

88- Untuk mendapalkan status badan hukum koperasi, langkah

pokok yang harus ditempull
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dalam mekanisme pembentukar koperasi ldalah .,. .
A. paia pcndiri mengaiukan pcrmirlaan tertulis disertai akta pcndirian
B. mengadakan rapat pendirian koperasi dan penbentukan liepengrrnrsan
C. nrenyusun kepengurusan sabagai kolengkapar organisasi koperasi
D. menyusun akra pgndiriar dan mendapatkan penggsahan pemerintah

D

iu

89. Masih relatifkecilnya pemnan kopciasi dulam pcrckonorrian nasioncl, dnpill !itunjukkan
oleh indikator ,.. .
A, masih ban)ak usaha yang belum dikclola olah koperasi secara mernta
B. kesejahteraan anggota koperasi pada rmumnya masih relatif rendah
C. kontribusi scktor koperasi terhadap pcndapatan nasional masih rendah
D. kcperasi r)rasih kalah bersain8 dari sektor swasta maupun BIJMN

90. Telepon seluler sebagai prcduk IPTEK dibutuhkan oteh hanrpir seluruh
masyaraknt sebagai alat komunikasi delvasa ini. Hal te$ebut menunjukkan
lcbutuhdn manLrsia dipcngar"hi oleh...
A. peradaban
B. keadaan aiam
C. adst istiadat
D. lapisan so'ial

lapisan
bahwa

.

91. Kgftas, printcr, CD me.upakan bara0g polengkap kompuler. Barang tersebut
merupakan
alat pemuas kebutuhan manusia yang dikelompokkan b€rdasarkan ... .

A.ltelangkaan

B. iungsi pemakaian
05N SMP: Soal IPS Tin8kat Kabupaten/Kota 2014

halaman 1B dari 21 halaman

C. tujuafl penggunaan
D. kesiapan penggunaan

92. Pennasalahan ekonomi yang muncul dimasyarakat pada hakikarlya disebabkan olch

...

A. ketidakstabilan harga harga bamng dan jasa
B, hambstan dalam ditribqsi barang ddnjasa
C. kelangkaan sunrber d6ya ekonomi
D. hasil produkri bsrang)cnt icroatas

91. Manakah diantara aktivitas berikut ini yang dilakukan oleh rumah tangBa

konsLrmsi

(RTK)?

.

m

A. l!{emasa*an bararg danjasa hasil produksi
B. N{enycdiakaIl fakror-fakror produkri
C. MenSgunakan faktor- faktor produksi
D. Membay6l balssjasa atas pemakaian laktor produksi
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,4. Be.ikut ini merupakan aktiviEs.aktivitas ynng dilakukan oleh rumah fangga ekonomi
(I) rncnlcdLkan irktor-lirkror proJulsi
f2) men)cJia,ian Lr5ililar untul ckrpor ilrpor
(3) mengadakan proteksi terhadap induslri dalam negcri
(4) mengimpor barang-barang sesuai kebutuhan
(5) menj&go stabilitas harga melalui polirik moneter
(6) membayar balasjasa atas pemakaian faktor produksi

B.
C.
D.

(1) (4) dan (6)
(3) (1) dan (5)
(2) (3) dan (5)

.

D
iu

Yang merupakan aktivilas rumah tangga pemerintah adalah ,,.
A. (l) (2) dan (l)

95, Perlatikan bagan interaksi aniam rumah tangga produki dengan rumah tangga konsumsi

di bawah ini.
Pasar

inpri

Posar ouryur

0SN SMP: Soal IPS Ttngkar Kabupaten/Kora 2014

halaman 19 dari21 halaman

Berdasarkan bagan di atas yang rermasuk arus untuk pcmbelian laktor prodLtksi adalah

romor ...

.

B-2

c.3
D.4
96. Perhatikan label di

bawah;ri.
B

1.

Banyak pedualdan

L

2.

penbeli
Pembeli bisa mengalur

Baraog homogen

1.

Barang dapat saling

2.

lranya ada saiu
pcnjual

2.

mengganlikin
Infbrnrasi Icngkap

3.

Penjual bisa mengatur

3.

harga

3.

Tak ada campur tnngan

pemcrintah

C

m

harga

Hanya ada beberapa
penjual

D.

43, Bl, dan Cl

iu
nd D
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B.rdasa.kan tabel tersebut, ciriciri pasar persaingan sempuma adalah ...
Al Al, Bl, dan C2
B. 1.2, 82, dan Cl
C. Al, 83, drn Cl

.

97" Berikut ini mcrupakan kelenahan yang lcrdapat dalam sistem ckonomi:

D

(1) keativitas dan inisiarifmasyarakaa kurang dihary.i
(2) menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat
(3) masyaral..at cenderung bersifxt statis dan apatis
(4) menimbulkan kesenjangan ankrm masyarakat kaya dan miskin
(5) adanya penindasan oleh kaum pcmilik modai tcrhadap pekerja
Yang mcrupakan kelernahan sistem ekonomi pasar adslah .,.
A. (l) (3) dan 5
B. (l) (4) dan 5
C. (2) (l) dan 4

D. (2) (a) dan

.

5

98, Dengan dite.apkannya taril pajak piogrelil, pemetintah dapat membantu masyarakat
yang kurang mampu. Dalam hal ini pa.jak memiliki fungs! ...

.

B. stabilisasi
C.dudgeter
D. distribusi
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99.

Berikut ini merupakan faktor-faktor yanS mempengaruhi permintaan dan penawara,r
te$adap barang dan jasa-

3

.

3.

Jrmlah penduduk

Keuntungan

i. Jumlai Produksi
2. Barang Substitusi
3. Estimasiharga di
masa depar

Fakaor-faktor yang merDpengaruhi penawaran adalah ...
A. At, 83, C3
B, AI, BI, C2

c.

A'3, 83,

.

Cl

D. A2, 82, C3
Kebijalian moncter yang paling tepat dilakukan oleh Bank Sentral saat te.jadi i[flasi
adalah ...

.

om

100.

D.

D
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A. menjual surst-surat berha.ga
B. menurunk6, tingkat suku bunga
C. menu;r) ka\ casla reserye ratio
rnenambah jumlah

kedit

D

iu

nd

SELESAI
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