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MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA 

UJIAN TULIS SEKOLAH TAHUN 2020/2021 

TINGKAT SEKOLAH DASAR   

Tanda Tangan 

Orang Tua 

Mata Pelajaran : IPS 

K e l a s : VI (Enam)  

Hari / Tanggal  :  

Waktu : 90 Menit 

N a m a :   

N i l a i 

 

 
 

I. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN A, B, C, ATAU D YANG PALING  BENAR ! 

1.    Perhatikan tabel berikut 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dari tabel tersebut, yang termasuk kedalam jenis budidaya perikanan air tambak adalah …. 

a.   1, 3, dan 5  b.   2, 5, dan 7  c.   1, 2, dan 6   d.   3, 4, dan 5 

2.    Upacara Rambu Solo adalah Upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum  

membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Upacara  

ini umumnya dilakukan oleh masyarakat di daerah …. 

 

a. Tana Toraja  c.   Tarakan 

b. Gorontalo   d.   Bali 

 

 

 

 

3.   Pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu,   

   Indonesia dikenal dengan negara …. 

a.   demokratis   b.   kapitalis  c.   maritim   d.   agraris 

4.   Ayah Putri bekerja membuat rancangan gedung. Ayah Putri bekerja sebagai …. 

   a. kontraktor  b.   arsitek  c.   desainer   d.   kuli bangunan  

5.   Nama tokoh pahlawan dari Kerajaan Kutai yang terkenal dengan sikap kedermawanan terhadap 

rakyatnya adalah .... 

   a. Sultan Hasanudin b.   Mulawarman c.   Sultan Iskandar Muda d.   Kertanegara  

6.    Kebiasaan masyarakat yang menyebabkan masalah sosial berupa banjir adalah …. 

   a. berdagang di trotoar    c.   membuang sampah sembarangan 

   b. mengikuti balap liar    d.   melakukan kerja bakti 

7.    Salah satu contoh sikap rela berkorban di sekolah adalah …. 

   a. membagi makanan kepada teman yang tidak membawa bekal 

   b. mengerjakan tugas sekolah yang diberikan guru 

No Hasil Perikanan 

1 Bandeng 

2 Mujair 

3 Kerang 

4 Kepiting 

5 Tuna 

6 Nila 

7 Lobster 
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   c. menyapu halaman bersama teman – teman 

   d. menjuarai lomba di sekolah  

8.   Pengaruh penggunaan pewarna alami pada pengrajin batik Osing terhadap lingkungan adalah …. 

   a. penyebab rusaknya lingkungan  c.   membuat lingkungan lebih indah 

   b. tidak mencemari lingkungan  d.   membahayakan lingkungan 

9.   Negara maritim merupakan salah satu sebutan bagi Indonesia. Pernyataan yang mendukung hal 

tersebut adalah .... 

   a. sawah pertanian mendominasi hampir seluruh wilayah Indonesia 

   b. Indonesia merupakan penghasil produk kapal berkualitas 

   c.  wilayah Indonesia sebagian besar merupakan lautan 

   d. para nelayan Indonesia mampu menaklukkan lautan 

10.   Penduduk yang tinggal di Surabaya dapat mengonsumsi beras yang berasal dari Delanggu, Jawa 

Tengah. Hal ini dapat terjadi karena adanya kegiatan ... 

   a. reboisasi  b.   produksi  c.   konsumsi   d.   distribusi 

11.   Tujuan mengubah isi dalam Piagam Jakarta dari kalimat “Ketuhanan dengan berkewajiban 

menjalankan syariat-syariat Islam  bagi para pemeluknya” dengan diganti dengan “Ketuhanan yang 

Maha Esa” adalah …. 

   a. menghormati negara lain   c.    memudahkan pengucapan pembaca 

b.  menghormati pemeluk agama lain    d.   menyingkat kalimat yang terlalu panjang  

12. Bentuk interaksi sosial di bawah ini yang termasuk ke dalam bentuk interaksi individu dengan 

kelompok adalah …. 

 a.   Dokter sedang memeriksa pasien 

 b.  bu Made berbelanja di warung pak Ketut 

 c.  tim biru bertanding dengan tim hijau 

 d.   Dokter memberikan penyuluhan pada ibu-ibu PKK 

13.  Dengan pertanian yang makin baik, negara kita kini sudah berhasil berswasembada pangan. Arti dari 

berswasembada pangan adalah … 

 a.  mampu mencukupi pangan dari hasil pertanian kita sendiri 

 b.   mampu menyumbang pangan untuk kebutuhan dunia 

 c.  membeli bahan makanan dari negara lain 

 d.  menjual bahan pangan  ke negara lain 

14. Perhatikan faktor – faktor ekonomi berikut 

 1. kebijakan ekonomi 

 2. Pendapatan masyarakat 

 3. Kebijakan ekonomi negara lain 

 4. Sumber daya ekonomi yang tersedia 

 Faktor pendukung aktivitas ekonomi ditunjukkan …. 

 a.  1, 2, dan 3  b.   1,2 dan 4   c.   2, 3, dan 4   d.   1, 3, dan 4 

15.  kedatangan Jepang  ke Indonesia semula disambut gembira oleh bangsa Indonesia sebagai …. 

 a.  pembebas dari penjajahan Belanda  c.   pedagang besar di Asia 

 b.  pembebas dari penjajahan Portugis  d.   pelindung Asia 

16. Kamboja merupakan negara dengan potensi utamanya berupa padi dan karet. Pernyataan yang 

berkaitan dengan negara kamboja adalah ….  

 a.  Kamboja memiliki curah hujan yang tinggi setiap tahun 

 b.  Daerah di sekitar sungai Mekong, merupakan daerah yang subur untuk ditanami padi 

 c.  Kamboja memiliki iklim tropis, dan sebagian besar darahnya dilalui garis khatulistiwa 

 d.  Kamboja terletak di jalur perdangangan, sehingga memudahkan untuk melakukan kegiatan ekspor 

17. Kegiatan menangkap ikan merupakan kegiatan yang tidak dapat dikembangkan di negara Laos. Faktor 

yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut yaitu Laos tidak memiliki kenampakan alam berupa …. 

 a. pegunungan  b.   perbukitan  c.   lembah   d.   laut 

18. Pada masa lalu kampung Ayer merupakan Pelabuhan utama bagi negara Brunei Darussalam. Akan 

tetapi saat ini kampung Ayer dikembangkan untuk sektor …. 
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 a. pertanian  b.   peternakan  c.   perindustrian  d.   pariwisata  

19. Salah satu cara yang tepat dalam menyikapi adanya penemuan di bidang elektronik adalah .... 

 a.  selalu memakai alat elektnonik untuk mengerjakan segala sesuatu 

 b.  tidak menggunakan alat elektronik dalam kehidupannya 

 c.  memanfaatkan alat elektronik dimanapun kita berada 

 d.  menggunakan alat elektronik dengan tepat 

20. Penemuan listrik membawa dampak yang cukup besar bagi manusia. Salah satu dampak penemuan 

listrik bagi pelaku di sektor industri adalah .... 

 a.  biaya produksi menjadi lebih besar  c.   membuat mesin menjadi cepat rusak 

 b.  mempercepat proses produksi  d.   melancarkan proses distribusi 

21. Perhatikan tokoh penemu di bawah ini! 

 1. Thomas Alva Edison 

 2. Charles Goodyear 

 3. Alexander Graham Bell 

 4. Albert Einstein 

 Dari tokoh – tokoh tersebut, yang menemukan roda adalah …. 

a.  1   b.   2   c.   3    d.   4 

22. Kemudahan dalam melakukan transaksi pembelian barang merupakan salah satu faktor yang 

mendorong munculnya .... 

 a. bursa saham     c.   pasar tradisional   

 b.    aplikasi belanja online   d.   koperasi  

23. Kemiskinan merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Kerja sama dalam 

menangani masalah kemiskinan merupakan kerja sama di bidang .... 

 a. sosial  b.   keamanan  c.   politik   d.   ekonomi  

24. Indonesia merupakan negara penghasil timah terbesar kedua di dunia. Timah Indonesia banyak 

diekspor ke Singapura. Timah merupakan komoditas ekspor sebagai hasil kegiatan ....  

 a. pertanian  b.   pertambangan c.   peternakan   d.   perkebunan 

25. MEA diterapkan agar perekonomian di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih baik. Dalam 

menghadapi MEA, maka Indonesia perlu …. 

 a. mengekspor banyak sumber daya alam  

 b.    mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri 

 c. menambah jumlah tenaga asing masuk ke Indonesia  

 d. meningkatkan kualitas produk dan sumber daya manusia 

26. Salah satu tujuan didirikan AFTA adalah dapat meningkatkan ekspor antar sesama anggota dan diluar 

anggota ASEAN. AFTA merupakan bentuk kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara 

dalam bidang .... 

 a. ekonomi  b.   sosial  c.   keamanan   d.   politik 

27. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Peristiwa tersebut 

dimanfaatkan Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Apa yang menyebabkan Jepang 

menyerah kepada sekutu …. 

 a. sekutu terlalu kuat karena didukung oleh negara adikuasa 

 b. kota Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh sekutu 

 c. tantara jepang banyak yang gugur di medan perang 

 d. jepang kalah senjata dengan sekutu 

28. Pada perundingan Roem Royen , Indonesia dan Belanda menyatakan bahwa kedua negara akan 

mengikuti dan menyelenggarakan …. 

 a.  konferensi meja bundar   c.   perundingan linggarjati 

 b. pemerintahan Bersama   d.   pembentukan APRIS 

29. Naskah proklamasi hasil ketikan ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hal 

ini merupakan saran dari ....    

 a. B.M. Diah  b.   Chaerul Saleh c.   Soekarni   d.   Sutan Syahrir 

30. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945. Tentara sekutu dipimpin oleh .... 

a. Bung Tomo     c.   Jenderal Sudirman  

b. Soekarni     d.   Brigadir Jendral Mallaby 
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II. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN  BENAR ! 

 

31. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan yang dikelola masyarakat. Hasil ternak dapat dikonsumsi 

oleh masyarakat. Hasil ternak yang dimaksud adalah 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

32. Merebaknya kasus Corona di Indonesia membuat konsumsi masker menjadi sangat tinggi. Namun 

produksi maskernya tetap normal seperti biasa. Hal apa saja yang mungkin terjadi sesuai dengan 

kondisi tersebut adalah? 

 .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

33. Dahulu kita berkomunikasi dengan menggunakan kentongan, namun komunikasi ini tidak efektif 

karena jaraknya sangat terbatas, kemudian komunikasi sedikit berkembang dengan adanya surat. 

Dengan surat kita dapat menulis pesan dengan saudara atau teman yang jaraknya jauh. Sekarang 

komunikasi lebih canggih, semenjak ditemukannya telepon. Bahkan kita bisa berkomunikasi dengan 

orang dari luar negeri. Aplikasi apa sajakah yang memudahkan kita dalam berkomunikasi? 

 .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

34 Perhatikan gambar ini! 

  
 Lambang ikan dan singa ini menjadi salah satu ikon di sebuah negara di ASEAN. Bahasa inggris adalah 

Bahasa yang paling dominan di negara ini. Bagi Indonesia negara ini termasuk negara tetangga. Dari 

gambar tersebut kira kira apa nama patung tersebut dan berada di negara manakah patung tersebut? 

 .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

35 Bagaimanakah cara agar produk dalam negeri tetap bisa bersaing di tengah banyaknya produk asing 

yang masuk ke negara kita? 

 .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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KUNCI JAWABAN  

UJIAN TULIS SEKOLAH 

 

PILIHAN GANDA 

1. C   11.   B      21.   B      

2. A   12.   D    22.   B 

3. D   13.   A    23.   A 

4. B   14.   B    24.   B 

5. B   15.   D    25.   D     

6. C   16.   B    26.   A 

7. A   17.   D    27.   B 

8. B   18.   D    28.   A 

9. C   19.   D    29.   C 

10. D   20.   B    30.   D 

 

URAIAN 

31.  Telur, susu, dan daging,  

  (Kebijakan guru) 

 

32.  1. Masker menjadi langka 

  2. Harga masker mahal 

  3. Orang akan membuat masker dari kain sebagai pengganti masker 

   (Kebijakan guru) 

 

 33.  1. Email 

   2. Internet (Media Sosial) 

   3. Handphone 

   (Kebijakan guru) 

 

34.  Merlion di Singapura 

 

35. 1.  Meningkatkan kualitas produk 

 2.  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

 3.  Mempromosikannya dengan menarik 

 (Kebijakan guru)  

  

 

 

 

 

 

 


