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Standar Kompetensi
- Memahami lingkungan kehidupan

manusia.

Kompetensi Dasar
- Mendeskripsikan keraganran bentuk

muka bumi, proses pembcntukan, dan

dampaknya ter,hadap keh i ciupan.

Tujuan Pembelajaran
- Setelah nrempcla.iali rnatcri ini :isrr a

diharapkan dapat

Menurut para ahli, keragaman bentuk permukaan bumi ini disebabkan oleh dua

kekuatan, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Apa itu tenaga endogen dan

tenaga eksogen? Tggqa*e3qogcn--adalah tenaga pengubah muka bumi yang berasal

dari ddlam bumi,'"sfrangkan tggg-l gllgggl*gdalah tenaga pengubah muka bumi yang

berasal dari luar bumi. Tenaga endogen bersumber dari magma yang bersifat

membansun ($!gtg!l{L r"rggr jtr_ryle_lp$t:I9l9lg, ur$gn,!,",rg drn gjryr-4']L
Tgjqqq _"_Kepgen merupak.ljglggg yqng bersifal merusak kulit bumi. Faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap teffiga eksogen ini metiFuti-air, ingin, makhluk hidup. sinar

matahari, dan gletseq. Kedua tenaga ini menghasilkan rupa fiuGnumr yang beratetA-
'J-*

ragam bentuknya baik di daratan maupun dasar laut.

1. Bentuk muka bumiyang dihasilkan oleh tenaga endogen

Tenaga yang sangat besar dari dalam bumi dapat berpengaruh dalam membentuk

keragaman permukaan bumi. Tenaga yang berasal dari dalam bumi itu disebut tenaga

endogen. Tenaga endogen ada yang mempunyai sifat membangun dan ada yang

mempunyai sifat merusak. Tetapi secara umum tenaga endogen bersifat membangun.

Tenaga endogen merupakan kekuatan yarrg mendorong terjadinya pergerakan kerak bumi.

Pergerakan ini disebut dgqfigpiqry]-eu Adanya tenaga endogen dapat menyebabkan terjadinya

pergeseran kerak bumi. Pergeseran kerak bumi akan menjadikan permukaan bumi berbentuk

€_U.bUng, sepefti pegy!{gan atau gulung-gunung berapi, serta OgOeqg! jgfqrc, sqpe(i
laut dan danau.

----'_-,
lempenq samudera.

lempeng bglga, sedangkan kgqk sarylela disebut jKerak benud disebut juga lempeng benue
.:_.i.,.--

peng samudera. Pada gambar tampak bahwa lempeng samudera tertekan oleh magma

yeng*A; dr*bawahnya sehingga ada bagian yang membubung (naik). Bagian tersebut

dinamakan pematang tengah samudera. Tekanan yang terus-menerus pada lempeng

Ringkasan Materi Pembelajaran
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xudera akan mengakibatkan lempeng samudera bergerak menuju i; lempeng Oenua
ri p6rgerakan lempeng samudera yang rata-rata bisa mencapai 10 cm/tahun maka
npeng samudera dapat bertumbukan dengan lempeng benua pada suatu ketika. Akibat
ri tumbukan tersebut akan ada bagian- bagian yang terangkat menjadi pegunungan.

Wilayah-wilayah dunia tempat pertemuan antara lempeng benua ditandai dengan banyaknya
deretan pegunungan.

Perbukitan kapur adalah contoh permukaan bumi

yang terangkat. Pada mulanya perbukitan kapur

berasal dari dasar laut. Oleh karena ada tekanan dari

lam bumi, maka dasar laut terangkat hingga di atas
permukaan laut. Adanya proses erosi dasar laut yang

terangkat tersebut kemudian terbentuklah perbukitan.

Secara geologis, tenaga endogen meliputi tektonisme.

lkanisme, dan seisme (gempa).

Hasil dari proses tektonisme

Tektonisme adalah perubahan letak atau kedudukan lapisan kulit

maupun vertikal. Berdasarkan kecepatan gerak dan luas daerah,

atas jil:tg€gg|a n oroge n e s a.

1| Epirogenesa adalah gerakan pada lapisan kulit bumisecara horizontal maupun vertikal
akibat pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang terjadi sangat lambat serta
meliputi wilayah yang sangat luas. Gerakan epirogenesa dibagi menjadi dua sebagai
berikut.

a) Epirogenesa positif, yaitu gerak turunnya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah
mengalami kenaikan.

b) Epirogenesa negatif, yaitu gerak naiknya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah
mengalami penurunan.

bumi secara horizontal

tektonisme dibedakan
'%.

FlqBr.*e ter
mtald*rffi

f.



)rogenesa'adalahgerakanpadalapisankulitbumiseca',t..'o'i=ffi
akibat pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang terjadi sangat cepat serta
meliputi wilayah yang sempit.Migglnya, pembsll_q!_an deretan sirkum pasifik

Berdasarkan bentuknya, proses tektonisme dibedakan atasffi a, d;l,p.tr".
1) Lipatan, terjadi akibat tenaga endogen yang

mendatar dan bersifat liat (p/astis) sehingga
permukaan bumi mengalami pengerutan.

Bagian yang terlipat ke atas dinamakan
punggung lipatan (antiklinal), sedangkan yang

melipat ke bawah dinamakan lembah lipatan
(sinklinal). Jenis-jenis lipatan sebagai berikut.

a) Lipatan tegak (symmetricat fotds), terjadi karena pengaruh tenaga horizontal sama'atau 
tenaga radial sama dengan tenaga tangensial.

Lipatan miring (asymmetricalfold), terjadi karena arah tenaga horizontaltidak sama.

Lipatan menutup (recumbent fotds), terjadi karena tenaga tangensial saja yang
bekerja.

Lipatan rebah (overturned folds), terjadi karena arah tenaga horizontal dari satu arah.

Se$ar sungkup (overthrust), terjadi karena adanya pergerakan pada sepanjang kerak
bumi

b)

c)

d)

e)



'2) 
Patahan, terjadi akibat tenaga endogen yang relative cepat, baik secara vertikal maupun

horizontal. Jenis-jenis patahan sebagai berikut. 
]

a) Tanah naik (horst), yaitu dataran yang terletak lebih tinggi dari daerah sekelilingnya,

akibat dataran di sekelilingnya patah. Horst terjadi akibat gerak tektogenesa horizontal

memusat, yaitu tekanan dari dua arah atau lebih yang menimbulkan kerak bumi

terdoiong naik.

b) Tanah lurun (graben/slenk), yaitu kenampakan dataran yang letaknya lebih rendah

dari daerah di sekelilingnya, akibat dataran di sekelilingnya patah. Graben terjadi

karena tarikan dari dua arah yang mengakibatkan kerak bumi turun.

c) Sesar, yaitu patahan yang diakibatkan oleh gerak horizontal yang tidak frontal dan

hanya sebagian saja yang bergeser. Sesar ini dibagi menjadi dua, yaitu dekstral dan

sinistral.

d) Dekstral, yaitu jika kita berdiri di depan potongan sesar di depan kita bergeser ke

kanan.

e)

0

Sinistral, yaitu jika kita berdiri di depan potongan sesar di depan kita bergeser ke kiri.

Blok mountain, yaitu kumpulan pegunungan yang

terdiri atas beberapa patahan. Blok mountain

terjadi akibat tenaga endogen yang berbentuk

retakan-retakan di suatu daerah, ada yang naik

dan ada yang turun dan ada pula yang berbentuk

Bentuk muka bumi dari bentuk patahan dan

lipatan diantaranya sebagai berikut.

(1) Pegunungan

Pegunungan adalah kumpulan dari gunung-gunung yang membentuk permukaan

bumi seolah-olah bergelombang dengan lembah dan lekukan di antar gunung'-

gunung tersebut. Contoh dua deretan pegunungan di lndonesia, yaitu :

(a) Sirkum Pasifik, yang melalui Sulawesi, Maluku Papua, dan Halmahera.

(b) Sirkum Mediteraniaz Busur dalam (vulkanis) yang melalui Sumatera Jawa, Bali,

Lombok, sumbawa, Flores, solor, Alo weter, Damar, Nila, seua, Manuk,

Kepulaua Banda, dan berakhir di Pulau Ambon. z Busur luar (non vulkanis),

yang melalui Pulau Simelue Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Mentawai,

Enggano, tenggelam disebelah selatan Pulau Jawa, Sawu Roti, Timo Kep. Leti,

Sermata, Kepulauan Barbar, Kepulauan Taniba, Kepulauan Watubela,

Kepulauin Laut Seram, Manipa.Baru, dan pulau-pulau kecil sekitarnya.

(2) Dataran tinggi

Dataran tinggi adalah daerah datar yang berada pada ketinggian di atas 700 m.

Dataran ini bisa terbentuk dari daratan rendah yang mengalami pengangkatan

dengan bentuk datar. Meskipun saat ini pada umumnya dataran tinggi sudah



tlnggl dengan bagian atas relatif rata dan telah 
Ll

i.=..:,:.:l:r,;":.r:..i:r:,:i::'r .. ... . mengalami erosi. Misalnya, Plato Dieng : Jarva$

mengalami erosi, namun sisa-sisa erosi yang merupakan puncak-puncat< tertinggi
mempunyai ketinggian yang sama. Misalnya, Dataran Tinggi Bandung di Jawa
Barat, Dataran Tinggi Karo di sumatera Utara, Dataran Tinggi Dekan di lndia,
Dataran Tinggi Yura di perancis, dan Dataran Tinggi Gayo di Aceh

(3) Plato atau plateau

Bentuk permukaan bumi ini merupakan dataran

tinggi dengan bagian atas relatif rata dan telah I

Tengah, dan Plato Madi di Kalimantan ll
.{
h
'4
il
l{

tt
t<
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tJ(4) Depresi 
|l

Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penuruna- aenti.rk [i
depresi yang meman-jang disebut 

-s-l-e4!, 
sedangkan yang membulat cjisec,: :asin ll

Misalnya, Depresi Jawa Tengah dan Lembah Semangka - 
f,

(5) Palung laut

Palung laut adalah bagian ruar bumi yang terdapat di dasar laui ::^_can
kedalaman lebih dari s.000 meter. Bentuknya memanjang dan sempr: si:agar
akibat dari proses penenggelaman yang terus- menerus. Misalnya. pa _-r ,_-?ut

M!$arau dan Palung Laut Kai.

;6) Lubuk laut

Proses pembentukan lubuk laut sama dengan palung laut, hanya berbe:a caCa
bentuknya saja, yaitu yang membulat dengan kedalaman juga lebih ca. 5 OO0

meter. Misalnya, Lubuk Laut Sulu dan Lubuk Laut Banda.

I r Punggung laut

Bentuk dari punggung laut dapat digambarkan seperti bukit di dasar laur Secag an
Cari punggung laut ada juga yang muncul di atas permukaan air laut l,iisalrya
Punggung LqUt_Q_belOa dan punggung Laut Snelius.

3 rmbang laut ' -.- '"

A.mbang laut adalah pembatas pada dasar laut yang memisahkan dua laut dalam.
L{isalnya, Ambang LautSulu dan Selat Gilbatar.

S nelf

S'elf adalah baglan laut yang dalamnya kurang dari 200 meter. Misalnya. Shelf

-a.rt Jawa dan Laut Arafuru.
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1, Jelaskan yang dimaksud dengan antildinal dan sinklinal!

Jawab:

Jelaskan yang dimaksud dengan microseisme dan macroseisme!

Jawab :

Jelaskan

Jawab:

yang dimaksud dengan episentrum gempa dan hiposentrum gempa!

Jelaskan yang dimaksud dengan intrusi magma dan ekstrusi magma!

Jawab :................

5. Jelaskan yang dimaksud dengan piroklastika dan ekshalasil

Jawab:

1. Apa itu tenaga endogen dan tenaga eksogen? Beri contohnya!

2. Apa itu tenaga endogen dan tenaga endogen? Beri contohnyal

Tulis jawaban kalian pada selembar kertas folio, kemudian presentasikan didepan kelas

b. Hasil dari proses vulkanisme

Vulkanisme adalah segala kegiatan magma dari lapisan dalam litosfera yang

lapisan yang lebih atas atau keluar ke permukaan bumi (dalam arti luas).

berge'="

Perge

Fagma sebagai ciri aktivitas magma dibedakan sebagai berikut.
ht
Itl Intrusi magma adalah aktivitas magma di dalam lapisan litosfera, memotongt'!
\*-:'rnsnyisip litosfer dan tidak mencapai.,,permukaan bumi. lntrusi magma disebr,,i

plutonisme. Bentuk-bentuk intruisi magma sebagai berikut.

llmu ?sngdahuw $osta, - ?sryddx t

:!.

Lemrbar Ker$a S8eqve ffiamSErE

Keriakan soal-soal berikut ini !

$iewa Kelompok

Diskusikan dengan kelompok belaiar kalian!
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b)

c)

d)

Batholit, yaitu batuan beku yang terbentuk dari dapur magma terjadi karena
penurunan suhu yang lambat.

Lakolit, yaitu magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan
lapisan batuan di atasnya terangkat sehingga cembung, sedangkan alasnya rata.

Sill, yaitur lapisan magma tipis yang menyusup di antara lapisan batuan di atas,
datar di bagian atasnya.

Gang, yaitu batuan dari intrusi magma yang memotong laprsan oatuan yang

berbentuk pipih atau lempeng.

e) Apofisa, yaitu cabang dari irupsi korok (gang).

0 Diatrema, yaitu batuan yang mengisi pipa letusan.

Ekstrusi magma adalah kegiatan magma yang

mencapai permukaan bumi. Ekstrusi magma

merupakan kelanjutan dari intrusi magma. Bahan

yang dikeluarkan pada saat terjadi proses ekstrusi

magma, terutama ketika terjadi letusan gunung api

adalah dalam bentuk materig]_!9{at yang dlsebut

eflata/piroklastik dan dalam bentuk cair. Oeilffii
oanGnai seE*dalam wujud gas, seperti belerang,

2)

nitrogen, gas asam arang, dan gas uap

dibedakan menjadi tiga sebagai berikut.

a)

Menurut bentuknya,

1.'

i-

.1
h{
t-

Ekilrusr lin;er-yaitu magma keluaimelalui retakan atau celahan yang -.*2^.arg hj

Sehingga meng-akibatkan terbentuknya deretan gunung api yang (,i: _.3: ltli
sepaniang retakan itu. Misalnya, Gunung Api Laki di Pulau Eslandia or- r:..ian {
J---19 ac :t Jawa Barat dan Jawa Timur. I;
E<,sirr,s-i are-aL yaitu magma keluar melalui lubang yang besar. kare^a -.r3-,,rl,q

P,--teiletak sangat dekat dengan permukaan bumi sehingga magma me.c-a.:--<an trl

dapur magma yang menyebabkan magma meleleh keluar ke permukaar oumi. fi
Misalnya, Yellow Stone National Park diAmerika Serikat yang luasnya 1C 0C3 xm:. ffi

il Hasil dari proses vulkanisme, yaitu berupa gunung dan berupa bentuk feic*e^a atam

il:asca vulkanik ataufenomena alam setelah terjadi letusan. Gunung aca a^ :agran

i;ce'--kaan bumi yang berbentuk kerucut atau kubah yang berdiri sendiri dan ter,3: a:as satu

iic--:a. tertinggi ya'ng dibatasi oleh lereng. Gunung juga merupakan bukit yang !esar yang
lice':-<nya lebih runcing dan lebih tinggi dari permukaan bumi di sekttarira Gunung

ij::-:=^t-k oleh adanya gerakan magma atau ekstrusi magma dalam bumi dar.i (ant,r.gldapur

i:.-al-a sampai Iapisan permukaan bumi. Elistrusi magma inilah yang melahirkan gunungl-r-

ht

-_)l.,j1ll:=rrrrar' yarru ilrcrgilrd retudr rilelatut sepuan saluran magma ipicS {a,!an)
dan mem-bentuk gunung-gunung dan letaknya tersendiri. Ekstrusi metar- -{a1 ripe
letusan gunung api. Misalnya, Gunung Krakatau dan Gunung Vesuvius

3i Ekstrusi linier-vaitu maoma ketuaffiiltffiakan atsr, .o,il*-]^I

f:

{
tr.
t.

F,

t:)! I i;



api. Gun"ung api biasanya masih aktif adinya gunung

tersebut sewaktu-waktu dapat mengalami letusan-letusan.

ontoh gunung api di lndonesia yang dapat dijumpai di

rranya yang berada di daratan adalah Gunung Slamet

Jawa Tengah, Gunung Merapi di Yogyakarta,

sedangkan gunung api di laut misalnya, Gunung Krakatau

di_!gla!*9g!Oa Selain gunung api yang masih aktif juga

rdapat gunung yang tidak aktif atau ada yang menyebut gunung "tidur", artinya gunung

tersebut sudah tidak mengeluarkan lagi material vulkan baik padat maupun cair. Contoh

gunung yang tidak aktif adalah Gunung Ciremai di Jawa Barat, Gunung Lawu di Jawa

Tengah, dan Gunung Salak di Bogoll

---

1. _lndonesia merupakan negara yang memilikitingkatan gempa yang tinggi :

a. Sebutkan gempa yang pernah terjadi di lndonesia!

b. Catatlah kekuatan gempa tersebut dan klasifikasikan tingkatan dari gempa tersebut!

Jawab: ..............

2. Sebutkan upaya pemerintah dalam menanggulangi gempa!

Diskusikan dengan kelompok anda!

Jelaskan akibat dari adanya pergeseran lempeng bumi I

Jawab r .,..........,,. .:...............

Tenaga endogen merupakan tenaga yang bersifat konstr.uktif, jelaskan maksud tersebut !

Jawab: ............... ...:.............

Gambarkan dua jalur pegunungan yang melewati lndonesia !

fummfumr Keria Siswa lHandiri

Keriakan soal-soal berikut ini!

Lenrhrys Ker$m Siswa Kelompok

ffir*x F*rugnfafrsurel *tssf#i - f Arp u':x./ f#&s $l/



-[-E:,Iea.-riqei{srsgle

8.

o

- - a: yang digunakan untuk mengukur 6.

"3(uatan gempa disebut ....

e selsmogram

: seismograf

: seismologi

; seismografi

3empa bumi yang letak hiposentrumnya

aa km di bawah permukaan bumi

:e-rasuk dalam kategori gempa bumi ....

= dangkal

: :alam

: - 3n€ngah

: sangat dalam

r,f :3'ritudo antara 5-6 dalam richter
: .aiegorikan sebagai ....

" :estructiveearthquakes

: aamaging earth

- slrongly felt quake

: snall quake

-*-^nya lapisan kulit bumi seolah-olah
- :=,'i naik disebut ....

=: rogenetik negatif

-: 'cgenetik positif

: -::enetik negatif

: --,_t:netik positif

=:-:- iBog mengisi pipa letusan disebut

Gambar di samping

menunjukkan ten-

tang...

a. Slenk

b. graben

c. horst

d. sesar

7. Lipatan yang terjadi karena aran :enaga

horizontal dari satu arah disebur

disebut ... .

a. sill

b. lakolit

c. gang

d. batholit

10. Magma keluar melalui sebuah lubang di

permukaan bumi dan membentuk

gunung yanQ letaknya tersendiri disebut

erupsi ....

a. areal

b. linier

a. overturned folds ti
b. asymmetricat"fotd 

l{
c. symmetricatfotds 

lil
d. overthrust 

[.j

Di bawah ini merupakan conrcrl O.rifi
gunung api maar adatah . ii
a. Gunung Gede pangrango 

[1

b. Gunung Lamongan 
[X

c. Gunung Kitaunca 
tJ

d. Gununs Asuns 
fi

Bentuk intrusi magma yang,seper-:i prpa il

:, o #$.$ffiwme&m#

^^^lt--= = - illsiC



c. sentral

d. sentrifugal

Tempat keluarnya magma di permukaan

bumi disebut ..".

a. kawah

b. kepunden

c amphofisa

d. diatrema

Gambar di

samping me-

rupakan ben-

tuk dari ....

a. Lipatan asimetri

b. Lipatan tumpang tindih

c. Lipatan normal

d. graben

Bahan gas yang disebut dengan fumarol

adalah ... .

a. H25

b. co2

c. H2O

d. HCL

Di bawah ini merupakan gelombang

gempa, yaitu

a. gelombang sekunder, gelombang

tersier, gelombang permukaan

b. gelombang primer, gelombang longi

tudinal, gelombang transversal

c. gelombang permukaan, gelombang

panjang, gelombang sekunder

d. gelombang primer, gelombang

sekunder, gelombang permukaan

Magma yang meleleh pada permukaan

bumi karena letak magma sangat dekat

dengan'lii'5?ftiukaan bumi, hat ini dapat

l*.: nsi.: 
.'

menyebabkan terjadinya ....

a. erupsitinier

b. erupsi sentrifugal

c. erupsi areal

d. erupsi sentral

Lava yang telah bercampur

batuan, pasir, tanah, dap air

lumpur disebut ....

a. magma

b. lapili

c. amphofisa

d. lahar panas
;

ilpe gunung apr

sangat dangkal

yang dapur mag*

dan relatif kecir a

a. Gunung api maar

b. Gunung api perisai.

c. Gunung api strato

d. Gunung api kerucut

Menurut skala richter, gempa

memiliki magnitudo 6 - 7 dinamaka-

a. major earthquakes

b. destructive earthquakes

c. damaging earth

d. national disaster

19. Yang dimaksud dengan antiklinal

a. lembah lipatan

b. punggung lipatan

c. dasar lipatan

d. pangkal lipatan

Gambar di sa-

rnenunjukka-

tang ....

16.

17.

18.

20

I'12
fimu Pefigetohrrm Soslai,

L a Pis.rrr
Kltwalt Lav.r

HsrnlrlKaafi I _a-/
Bunli I /



'..'"'."'.....',.-"
= 3-r.rng api perisai 26. cairan panas yang sudah ke,,a, ,.-i'

: 3lnung api strato

: SJnung Api Lava Pijar dan Abu

: G-nung api kubah

Sesar yang berbentuk seperti tangga
- srnr rt

a ricrst 27

: :3iban

: sienk

: srep faulting

Ja,:an panas yang berada di dalam

:€.r,I burTli adalah ....

: <awah

- ^!^-
- ditdt

: ava

: -agma

le^:uk intrusi magma yang bentuk

: i:s rya datar dan permukaannya

-=--oung disebut....

; :atholit

- - rl

: akolit

: Sang

1 S<a,a gempa yang mengklasifikasikan

: -g<atan gempa hingga 12 tingkatan
- -^ ^L
=-3 A| ....

= S<ala Omori

: S<ala Mercalli

: S<aia Richter

: S, aia Cancani

:='=' gas yang dikeluarkan gunung api

:i-*:a solfatar adalah

permukaan bumi disebut ..

a. lava

b. magma

c. kawah

d. kaldera

Gunung api yang terjadi karena lavanya

sangat cair adalah ....

a. gunung api maar

b. gunung api strato

c. gunung api perisai

d. gunung api kubah

Yang dimaksud dengan dapur magma

yang membeku adalah ....

a. batholit

b. korok

c. Iakolit

d. sill

Proses penyusupan magma yang belum

sampai ke permukaan bumi disebut . ..

a. intrusi

b. ekstrusi

c. denudasi

d. erupsi

Gempa yang intensitasikekuatan

gempanya kecil atau lemah disebut

28.

29.

30.

gempa....

a. mikroseisme

b. dangkal

c. makroseisme

d. dalam

31. Gempa bumi reruntuhan

dijumpai di daerah ....

a.

b.

c.

banyak

pegunungan yang masrh aktif

dataran tinggi dan daetah berkapur

pegunungan kapur dan sekitar pantai
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d. perta'mbangan dan pegunungan

kapur

Dalam kimia gas karbondioksida

ditunjukkan dengan rumus ....

a. H2S

b. co2

d. oksidasi

Tenaga yang mengangkut hingga terjadi

sedimen aeolis adalah ,...

a. Air

b. Es

c. Ombak

d, angin

Di bawah ini yang termasuk dalam

tenaga eksoden, kecuali....

a mass wasting

b. pelapukan

c. pengikisan

d. diastropisme

Endapan pasir atau lumpur di muara

sungai yang mendekati taut disebut ....

a. hilir sungai

b. hulu sungai

c. bantaran sungai

d. delta sungai

Tenaga eksogen memiliki sifat to fill yang

berarti

a. mengeluarkan

b. mengisi

c. memotong

d. menyambung

Hancurnya batuan di daerah gurun

karena sinar matahari disebut ....

a. reradiasi

b. disintegrasi

c. insolasi

d. oksidasi

Gambar di samping

.., menunjukkan

tentang....

a. sand dunes

b. blow holes . .,. .,..

c. H2O

d. HCL

38.

39

33 Wilayah lndonesia yang tidak dilewati

sirkum mediterania adalah ....

a. Sumatra

b. Kalimantan

c. Jawa

d. NTT

Proses terbentuknya gunung dan

pegunungan atau pengangkatan lapisan

bumi ke permukaan disebut ....

a. epirogenetik

b. orogenetiks

c. litogenetik

d. glitogenetik

Pada skala omori membagi tingkatan

gempa dengan tingkat skala....

a. I sampai V

b. I sampai Vll

c. I sampai Vl

d. I sampaiVll

Adanya stalaktit dan stalagmit

merupakan hasil dari pelapukan .. .

a. 
. 
kimiawi

b. mekanik

c. biologi

d. fisika

Hancurnya batuan yang tidak disertai

proses kimiawi disebut ....

a. reradiasi

b. disintegrasi

c. insolasi
' ; 

"-... 

-_.!

34.

35.

36.

40

41.

42.

7.
43.

V*
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c. aretes

d. platforrn

44. Erosi oleh air akan

erosion yang berarti

a. permukaan

b. alur

c. air terjun

d. parit

1.

2.

3.

4

5

o.

7.

8.

o

'10

mengakibatkan fail 48

c. pengangkalan

ci. amblasan

Sedimentasi yang terjadi rawa disebut
erosi

Terjadinya bars dan beach merupakan

bentuk sedimentasi dari ....

d. dtl

b. angin

c. gletser

d. ombak

Gambar di atas

terjadi karena ....

a. erosi air

b. erosi ombak
'ii

c. erosi gletser

d. erosi angin

Sedimentasi disebut juga dengan ....

a. endapan

b. pengikisan

a. fluvial

b. limnis

c. marine

d. terestris

49. Untuk mengurangi erosi dapat dilakukan

strip cropping, yaitu ....

a. menanami lahan yang gundul

b. mengadakan tanaman selang-seling

c. membuat lahan miring bertingkat-

tingkat

d. mengadakan pembajakan yang

searah dengan kontur

50. Gerakan lidah-lidah batuan yang

tercampak menuruni lereng disebut ....

a. rapid flowage

b. slow flowage

c. rock glatsyer creep

d. debris avalaches

Yang dimaksud dengan lapili adalah...

Peristiwa letusan gunung api disebut...

llmu yang khusus mempelajaritentang gempa bumi disebut...

Gempa yang memiliki intensitas yang kecil disebut...

Satuan dari skala richter adalah..

Rumus dari skala richter adalah...

Naiknya Pulau Timor dan Pulau Buton di lndonesia, merupakan contoh dari...

Gunung berapiyang letusannya paling dasat berbenttrk...

Magma yan$'masuk di antara lapisan kulit bumi dan membeku disebut...

Tenaga yang' dapat mengakibatkan pergeseran dan perubahan letak lapisan batuan

secara horizontal/vertikal adalah... '" :





5. Apakah yang dimaksud dengan debris avalaches!

Jawab:

Pengayaan

Keriakan soal-soal berikut ini!

1. Jelaskan bentuk dari proses sedimentasi oleh angin!

Jawab:

2. Sebutkan jenis dari rapid flowage!

Jawab:

3. Sebutkan dampak positif dari tenaga endogen dan eksogen!

Jawab:

4. Sebutkan faktor-faktor yang mem pengeruhi kecepatan pelapukan dilihat dari daerahnya !

Jawab:

5. Pelapukqn dibedakan menjadi berapa? Sebutkan!

Jawab:

' '+l

1. Di bawah ini yang tidak termasuk

penyebab pelapukan mekanik adalah ....

a. perubahan suhu

b. pembekuan air pada celah-celah

batuan

c. akar tumbuhan yang menghancurkan

batuan

d. penyinaran matahari

2. Kerucut-kerucut kapur yang bergan

tungan pada atap gua disebut .,..

a. stalaktit

b. stalagmit

stair:d di depan yang paling benar !

c. slataktit

d. slatagmit

Proses pelapukan kimia yang disebabkan

oleh oksigen disebut . ..

a. proses kimiawi

b. proses oksidasi

c. proses karbonasi

d. proses hidrolisa

Proses terkikisnya batuan/tanah oleh

angin disebut....

a. deflasi

b. loess

3.

4.

r'f @fFrYi//{ mom-$f



5.

c. abrasi

d. eksarasi

Kettles, esker, dan drumlin merupakan

basil dari proses ....

a. sedimentasi air

b. sedimentasi ombak

c. sedimentasi gletser

d. sedimentasi angin

11

Gambar di samping

merupakan hasil

dari .. . 12.

a, pelapukan fisika

b. pelapukan

biologi

a. subsidence

b landslide

c. rapid flowage

d. slow flowage

Dalam pelapukan organis, faktor

penyebabnya adalah ....

a. unsur kimia

b. tenaga bumi

c. tenaga matahari

d. makhluk hidup

Sedimentasi yang terjadi di laut disebut

a. limnis

b. marine

c. fluvial

d. terestris

Penanaman kembali hutan yang telah

gundul disebut ....

a. terasiring

b. reboisasi

c. sengkedan

d. minapadi

Erosi yang disebabkan oleh angin

disebut ...,

a abrasi

b. korasi

c. eksarasi

d. glasial

Perpindahan massa batuan secara

vertikal atau jatuh dari atas disebut

dengan....

a. landslide

b. subsidence

c. rapid flowage

d. slow flowage

7.

8.

c. pelapukan mekanik

d. pelapukan kimiawi

Tanah loss banyak terdapat di wilayah ....

a. pantai

b. gurun

c. pegunungan

d. lembah

Endapan yang berupa bukut-bukit pasir

disebut

a. sand dunes

b. blow holes

c. aretes

d. platform

Pengendapan berupa tanah gambut,

terjadi di daerah ....

a. gurun

b. laut

c. es

d. rawa

10. Jenis mass wasting yang gerakannya

sangat lambat dan tidak dapat dilihat

secara langsung adalah ....

13.

14.

15.

lkNu Pongolr,httflit fio*tsl ;terprfu/ il
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Nama dari gambar

di samping adalah

a. slataktit

b. slatagmit

c. stalaktit

d. stalagmit

17. Berdasar daerahnya, cepat lambatnya

pelapukan disebabkan oleh ....

a. temperatur

b. kekuatan air

Bagian tengah dari suatu gunung disebut

,. Prnart

b. Lereng

c, Bukit

d. kaki

Bagian terdalam dari relief dasar taut

adalah....

a. palung laut

b. tubuk laut

c. ambang laut

d. paparan

Bentuk intrusi magma yang bentuk

alasnya datar dan permukaannya

cembung disebut....

a. batholit

b. sill

c. lakolit

d. gang

Selat Karimata merupakan salah satu

bagian dari

a. dangkalan Sunda

b. dangkalan Sahul

c. daerah Laut Tengah

d. daerah Austral Asatik

Bentuk muka bumi yang cekung di kanan

kiri kaki gunung disebut ....

a. lembah

b. bukit

c. pematang

d. daratan

Permukaan bumi yang letaknya lebih

rendah dari permukaan laut disebut....

a. lembah

b. depresi kontinental ::,,; ,,

c. pematang : :, :.

unsur kimia yang terkaridung dalam

tenaga pelapuk 
23.

topografi atau kemiringan suatu

tempat

21

22.

24.

25.

26.

i,i1B
l;l

Proses pecahnya batuan menjadi pasir di

gurun adalah hasil dari proses pelapukan

J,i 0,,,,

b. fisik

c. biologi

d. organik

19. Hasil endapan dari erosi oleh ombak

adalah....

a. Barchans

b. sand dunes

c. tombolo

d. bars

24. Gerak puing batuan yang banyak

mengandung air menuruni saluran

tertentu secara pelan hingga sangat

cepat disebut....

a. earth flow

b. debris avalaches

c. rapid flow

d. mud flow

I



29.

d. dataran rendah

27. \Nilayah negara di bawah ini yang

merupakan daerah depresi kontinental

adalah....

a. lnggris

b. Jepang

c. Belanda

d. lndonesia

28. Di bawah ini daratan yang termasuk

dalam daerah Laut Tengah Austral

Asiatik adalah ....

a. Kepulauan Aru

b. Kepulauan Anambas

c. Kepulauan Riau

d. Kepulauan Nusa Tenggara

Dasar laut dangkal yang memisahkan

dua taut dalam disebut ....

a. dangkalan

b. punggung laut

c. ambang laut

d. lubuk laut

Lapisan batuan yang menyusun kulit

bumi adalah

a. Hidrosfer

b. Pedosfer

c. Atmosfer

d. Litosfer

Batuan beku yang memiliki tekstur kasar

karena lambatnya pembekuan adalah ....

a. batuan lelehan

b. batuan korok

c. batuan ponfiri

d. batuan abistik

Batu andesit termasuk dalam ....

a. batu sedimen klasik

b. batu beku luar

c. batu sedimen kimia

d. batu beku dalam

33. Pegunungan rendah adalah pegunungan

yang memiliki ketinggian ....

a.> 1500 m

b.>500m

c. < 1500 m

d.<500m

34 Batuan sedrmen marine tenaga
pengangkutan-nya. yaitu ....

a. angin

b. air taut

c. air sungai

d. es yang mencair

35. Garis semu yang memisahkan antar

Dangkalan Sahul dan Laut Tengah
. AustralAsiatik, yaitu ....

a. Garis Webber

b, Garis Wallace

c. Garis Junghun

d. Garis Koppen

36. Di bawah ini batuan yang termasuk

dalam batuan malihan pneumatolitik,

kecuali ....

a. turmalin

b. sabak

c. azurit

d. topas
l

37. Garis semu yang memisahkan antara 
I

Dangkalan Sahul dan Laut Tengah

Austral Asiatik, yaitu ....

a. Garis Webber

b. Garis Wallace

c. Garis Junghun

d. Garis Koppen

1.

2.

r
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38.

39.

40.

Batuan sedimen yang diendapkan di.

daerah sungai disebut ....

a. akuatis

b. aeolis

c. fluvial

d. glasial

Tanah lim termasuk dalam kategori ....

a. batuan beku dalam

b. bakuan beku luar

c. batuan sedimen glasial

d. batuan sedimen marine

Ciri-ciri dari batuan beku dalam adalah

a. berlangsung lambat, teksturnya halus

b. berlangsung lambat, teksturnya kasar

c. berlangsung cepat, teksturnya halus

d. beilangsung cepat, teksturnya kasar

Garis semu yang memisahkan antara
Dangkalan Sunda dan Laut Tengah
Austral Asiatik yaitu ....

a. Garis Webber

b. Garis Wallace

c. Garis Junghun

d. Garis Koppen

Perairan di bawah ini yang termasuk

dalam Dangkalan gunda, kecuali ....

a. Selat Malaka

b. Laut Cina Selatan

c. Selat Torres

d. Selat Karimatd

Dasar taut yang berbentuk cekungan
besar seperti mangkok dan mempunyai

kedalaman ribuan 
1e!er disebut ....

a. Shelf

b. Fault

c. Bekken

44

45.

46.

41.

47.

42

48.

43.

49.

d. Trog

Gambar di samping

mehunjukkan

tentang....

a. batu basalt

b. batu kapur

c. batu granit

d. batu konglomerat

Relief dasar taut yang dalam, sempit dan

curam disebut ....

a. lubuk taut

b. dangkalan

c. ambang laut

d. palung laut

Proses pendinginan cepat dan tekstur

agak halus, merupakan ciri dari batu ....

a. profir sienit

b. obsidian

c. granit

d. pualam

Batu sedimen akuatis terbentuk dari dari
pengangkutan ....

a. tenaga angin

b. tenaga es

c. tenaga air

d. tenaga air taut

Lapisan terluar dari bumi adalah ....

a. inti bumi

b. batu bumi

c. kerak bumi

d. batholit

Batuan sedimen marine diendapkan di

daerah

a. sungai

b. danau

c. rawa

.....'.



d. laut

50. Pematang yang memiliki puncak yang

tajam disebut ....

a. lgar

b.

c.

d.

lgor

lger

lgir

14.rcman tiiik-tEtik di bawah ini dengBn benar !

1.

2.

3.

4.

Jenis tenaga eksogen yang mempengaruhi bentuk muka bumi diantaranya....

Tenaga eksogen memiliki sifat destruktif, yang berarti....

Besi menjadi karat, merupakan contoh dari pelapukan ...

Nama dari gambar di samping adalah....

5. Erosi air dapat menyebabkan terjadinya....

6. Bentuk erosi gletser yang berupa ledok berundak disebut....

7. Proses dari sedimentasi ombak berupa. .. .

8. Puing-puing batuan yang meluncur di dalam saluran sempit menuruni lerepg curam

disebut... .

Peristiwa mass wasting yang banyak terjadi di daerah gua kapur dan daerah bekas

tambang adalah... .

10.Untuk mencegah terjadinya erosi dilakukan counter plowing yang berarti....

1. Jelaskan yang dimaksud dengan tenaga eksogen!

2. Sebutkan faktor yang mempercepat pelapukan dila ditinjau daritenaga penyebabnya!

Jawab : ...............

3. Sebutkan tenaga penyebab erosidan hasil sedimentasi dari erositersebut!

Jawab:



Jelaskan tentang jenis pergerakan landslide!

Jawab:

Sebutkan dampak negatif dari tenaga endogen dan tenaga eksogen!

ll ferianan soal-soal berikut ini!

1. Apa yang dimaksud dengan shelf!

Jawab:

2. Jelaskan yang dimaksud dengan trog I

Jawab : ...............
t..

3. Jelaskan yang dimaksud dengan litosfer!

Jawab : ...............

.................. ....:............

4. Jelaskan yang dimaksud dengan batuan sedimen aeolis!

Jawab : ......................

5. Jelaskan yang dimaksud dengan batuan sedimen klasik!

Jawab: ............... ..!..,.r.r!rrr...



Sebutkan macam dari lereng!

Jawab:

2. Apa yang dimaksud dengan pulau karang!

Jawab:

Sebutkan macam batuan beku menurut tempat membekunya!

Jawab:

"Pemglmymmn

Keriakan soal-soal berikut ini!

Apa yang dimaksud dengan batuan malihan!

Jawab:

5. Sebutkan batuan sedimen berdasar tempat pengendapannya!

Jawab:

. :ii 1i..
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Kompe{ensi Dasal i:

- I\,lenclcskripsikan kehiclupan pacla urasir
priraksara di lndoncsia

Tujuan Pcmbeajnran

- Setclah mempclalari ntateri ini sisu,a

diharapkan dapal rncndcskripsikan

kehidupan pacla rrasa praaksara di
lndonesia.

Masd pra aksara atau biasa disebut masa prasejarah adalah masa kehidupan manusi

:"5]T T::*^i' 
tulisan Manusia vang diperkirakan hidup pada masa pra aksara adata.,-. u;_ J-'v v!rv,,\.,e,\qrr Irruuy Pc{uct IIIilSa pra aKsara adalmanusla purba' Pada masa ini, kita tidak dapat mengetahui sejarah serta kebudaya

:T,lr,:::]:,:,^,:l::1, 
satu_satunya sumber untuk mensetahui kehidupan manusra pur

hanya melalui peninggaran-peninggaran mereka yang berupa fosir, arat_arat ;;;;ffifi;
fqsil tumbuhtumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu.
1. Pembabakan zaman pra aksara berdasarkan arkeologi

Zaman pra aksara berdasarkan penggalian arkeologi, dapat dibagi menjadi dua zama
sebagai berikut.

a. Zaman batu

Zaman batu menunjuk pada suatu periode di
mana alat-alat kehidupan manusia terbuat dari batu,
meskipun ada juga alat-alat tertentu yang terbuat dari
kayu dan tulang. Tetapi, pada zaman ini secara
dominan alat-alat yang digunakan terbuat dari batu.
Dari alat-alat peningg alan zaman batu tersebut, maka
zaman batu dibedakan lagi menjadi tiga periode
sebagai berikut:

a' zaman batu tua (Palaeolithikum) Zaman batu tua merupakan suatu masa di mana
hasil buatan arat-arat dari batunya masih kasar dan berum diasah sehingga
bentuknya masih sederhana. Misarnya, kapak genggam. Hasir kebud;;;;
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Palaeolithikum banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong Jawa Timur.

b. Zaman batu madya (Mesolithikum) Zaman batu madya merupakan masa

peralihan dimana cara pembuatan alat-alat kehidupannya lebih baik dan lebih

halus dari zaman batu tua. Misalnya, pebble/ kapak Sumatera.

c. Zaman batu muda (Neolithikum)

d. Zaman batu muda merupakan suatu masa di mana alat-alat kehidupan manus

dibuat dari batu yang sudah dihaluskan, sefta bentuknya lebih sempurna

zaman sebelumnya. Misalnya, kapak persegidan kapak lonjong.

b. Zaman logam

Dengan dimulainya zaman logam,

bukan berarti berakhirnya zaman batu,

karena pada zaman logampun alat-a

dari batu terus berkembang bahka

sampai sekarang. Sesungguhnya, nam

zaman logam hanyalah untuk menyatak

bahwa pada zaman tersebut alat-alat d

logam telah dikenal dan digunakan secara dominan. Perkembangan zaman logam

lndonesia berbeda dengan yang ada di Eropa, karena zaman logam di Eropa

mengalami tiga pembagian zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu,

zaman besi. Sedangkan di Indonesia khususnya dan Asia Tenggara umumnya ti

mengalami zaman tembaga tetapi langsung memasuki zaman perunggu dan besi

secara bersamaan. Dan hasil temuan yang lebih dominan adalah alat-alat

perunggu sehingga zaman logam disebut juga dengan zaman perungggu.

Pembabakan zaman pra aksara berdasarkan ciri kehidupan mayarakat

2. Pembabakan zaman pra aksara

berdasarkan cirri Kehidupan mayarakat Zaman pra aksara di lndonesia berdasarkan ci

kehidupan masyarakat, dibagi dalam empat babak, yaitu masa berburu

mengumpulkan makanan tingkat sederhana. masa berburu dan mengumpulkan makanan

tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian.

a. Masa herburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana

Pada masa ini, kehidupan manusia hanya

terpusat pada upaya mempertahankan diri di

tengah{engah alam yang penuh tantangan,

dengan kemampuannya yang masih sangat

terbatas. Kegiatan pokoknya adalah berburu

dan mengumpulkan makanan; dengan

peralatan dari batu, kayu, dan tulang.

Kehidupan manusia masih sangat terg.antung pada alam lingkungan sekitarnya.

ll aw ?alrrgdahaan Sarfiif -
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1) Keadaan lingkungan

Kepulauan lndonesia terretak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Ben
Australia. Ada pengaruh ikrim dan pengaruh penyebaran hewan, manusia,
Keberadaan manusia

Penelitian khusus tentang fosil manusia
dibagi dalam tiga tahapan, yaitu tahun
1952-sekarang..

a) Penelitian tahap I pada tahun lggg-1909 dilakukan oleh' Dr. Eugene Dubois, yang menduga bahwa manusia
purba hidupnya pasti di daerah tropis. Dubois
menemukan fosil sepotong tulang kobi yang bisa
menanda kan bahwa pemiliknya ber:jalan tegak, di Trinil
dekat Ngawi. Fosil tersebut adalah pithecanthropus

Erectus. Pada masa ini, ditemukan pula fosil manusia
wajak di daerah manusia wajak di daerah Kediri Jawa
Timur, dan penemuan manusia purba di Kedungtrubus.
Dubois tentang manusia purba di rndonesia adarah fosir-fosir

,' leher, rahang, gigi, tulang paha, dan tulang kering.

purba (Palaeoanthropologi) di

1889-1909, tahun 1931-1941,

lndonesia

dan tahu

Seluruh temua

tengkorak,

Von Koeningsw,
c) Penelitian tahap lll, sebagian besar penemuan di sangiran. yang menemuka

bagian-bagian tubuh pithecanthropus yang berum pernah ditemuka
sebelumnya, seperti tulang muka dan dasar tengkorak.

Ada beberapa jenis manusia purba di rndonesia, yaitu sebagai berikut.
a) Meganthropus

Meganthropus paraeojavanicus adarah manusia paring primitif
yang pernah ditemukan di lndonesia oleh von Koeningswald
tahun 1936 dan 1941 di formasi pucangan, Sangiran. Fosil
yang ditemukan tersebut berupa rahang manusia purba yang
berukuran besar. Dari hasir peneritian disimpurkan bahwa jenis
manusia tersebut bertubuh,sangat besar.
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Fragmen rahang bawah lain ditemukan oleh Marks pada tahun 1952 di lapisan

terbawah formasi Kabuh.

b) Pithecanthropus Erectus

Fosil Pithecanthropus adalah fosil manusia yang

banyak ditemukan di lndonesia, yaitu di Mojokerto,

Kedungtrubus, Trinil, Sangiran, Sambung macan,

Ngandong. Bentuk tubuh

Pithecanthropus tidak setegap Meganthropus. Tingg

kira-kira 165-180 cm. Fosil Pithecanthropus Erectus

saling dihubungkan membentuk sebuah kerangka yang

mirip kera. Maka Pithecanthropus Erectus berarti manusi

kera yang berjalan tegak.

c) Homo

Homo Sapiens Wajak I ditemukan dekat

Campur-darat Tulungagung Jawa Timur oleh

Van Rietschoten tahun 1889, terdiri atas

tengkorak, termasuk fragmen rahang bawah, dan

beberapa buah ruas leher.Temuan tersebut

diselidiki pertama kali oleh Dubois. Homo

Sapiens Wajak ll ditemukan oleh Dubois tahun

1890 di tempat yang sama, terdiri atas fragmen-

fragmen tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, seda tulang pa

dan tulang kering.

Teknologi

Teknologi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana,

hanya mengutamakan segi praktis sesuai dengan tujuan penggunaannya saja

namun lama kelamaan ada penyempurnaan bentuk. Di lndonesia dikenal

macam teknik pokok, yaitu teknik pembuatan perkakas batu yang disebut

kapak perimbas dan tradisi serpih. Pada perkembangan berikutnya ditemukan al

alat dari tulang dan tanduk. Movius menggolongkan alat-alat dari batu sebaga

perkakas zaman pra aksara, yaitu kapak perimbas, kapak penetak, pa

genggam, proto kapak genggam, dan kapak genggam.

Kehidupan sosial

Manusia purba semenjak Pithecanthropus hingga Homo Sapiens dari Wajah

menggantungkan kehidupannya pada kondisi alam. Daerah sekitar teml

tinggalnya harus dapat memberikan persediaan makanan dan air yang da

menjamin kelangsungan hidupnya.Mereka hidup berkelompok dengan pembag

tugas, bahwa yang laki-laki ikut kelompok berburu dan yang perempua

mengumpulkan makanan dari tumbuhan dan hewan-hewan kecil. Selain itu,

4)
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mereka juga bekerjasama dalam rangka menanggulangi serangan binatang bua
maupun addnya bencana alam yang sewaktu-waktu dapat mengusik kehidu
mereka.Alat-alat yang dibuat dari batu, kayu, tulang, dan tanduk teru
mengalami penyempurnaan bentuk, sesuai dengan perkembangan alam pikir
mereka.

Masa herburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut
Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, di lndonesia sud
ada usaha-usaha untuk bertempat tinggal secara tidak tetap di gua-gua alam
utamanya di gua-gua payuhg, yang setiap saat mudah untuk ditinggalkan, j
dianggap sudah tidak memungkinkan lagitinggal di tempat itu.

Masa bercocok tanam

Perubahan dari masa berburu dan

mengumpulkan makanan tingkat lanjut ke

masa bercocok tanam, memakan waktu yang

sangat panjang, karena tingkat kesulitan yang

tinggi. Pada masa ini sudah mulai ada usaha

bertempat tinggal menetap di suatu
perkampungan yang terdiri atas tempat

tinggal-tempat tinggat sederhana yang didiami
\+ secara berkelompok. Mulai ada kerjasama

dan peningkatan unsur kepercayaan yang diharapkan adanya peningkata
kesejahteraan masyarakat dan ketenteraman hidupnya.

d. Masa perundagian

Pada masa bercocok tanam, manusia sudah

berusaha bertempat tinggal menetap dengan

mengatur kehidupan untuk memenuhi

kebutuhan hidup mereka, yaitu menghasilkan

bahan makanan sendiri, baik di bidang
pertanian maupun peternakan. pada masa
perundagian, semuanya mengalami kemajuan

dan penyempurnaan. Pada masa ini mulai ditemukan bijih-bijih logam sehi
berbagai peralatan mulai dibuat dari logam. pada perkembangan berikutnya,
dibedakan golongan.yang terampil dalam melakukan jenis usaha tertentu, misa
terampil dalam membuat rumah kayu, pembuatan gerabah, pembuatan benda-
dari logam; perhiasan, dan lain sebagainya.

c.
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1. Catatlah tentang benda peninggalan perbakala di daerah Anda!

Jawab : ............

Jelaskan benda purbakala tersebut!

Jawab : ...............

............,....

Hasil dikumpulkan pads guru pembimbing!

Jawab :

Diskusikan bersama kelompokAnda pernyataan di bawah ini!

1. Apakah hasil kebudayaan manusia purba negara kita memiliki kesamaan

kebudayaan dari negara lain?

oenoanl

2. Jelaskan bagaimanacata manusia purba meiakukan komunikasi dengan yang lain!

Jawab i

i.,-



Arti zaman belum mengenal tulisan, S.

kecuali ....

a. zamanprasejarah

b. zaman praaksara

c. zaman sejarah

d. zamannirleka

llmu yang mempelajari tentang fosil 6.

adalah...

a. arkeologi

b. geologi

c. pale-oantropologi

d. paleontologi

Penentuan umur peninggalan budaya 7.

berda-sar bentuknya disebut ....

Berakhirnya zaman

Indonesia pada abad ....

a. ke-3 Masehi

b. ke-S Masehi

c. ke-4 Masehi

d. ke-6 Masehi

Alat yang digunakan

mesolithikum adalah ....

a. kapak genggam

b. kapak lonjong

c. kapak Sumatra

d. kapak persegi

Yang dimaksud dengan

a. hidup menetap

b. hidup berpindah

c. bercocok tanam

d. meramu

prasejarah di

pada zaman

sedenter adala

a. tipologi

b. kimiawi

c. geologi

d. arkeologi

4. Munculnya binatang

pada zaman .....

a. tertua

b. sekunder

c. primer

d. hidup baru

amfibi diperkirakan 8.

4. Punahnya dinosaurus diperkirakan terjadi
pada zaman ....

a. primer

b. tersier

c. sekunder

d. kuarter

Fungsi gambar di atas adalah .....

a. pemujaan roh

b. tempat perhiasan

c. menyimpan mayat

d. meletakkan sesaji

10. Kapak Lonjong berkembang pada zaman

a. Palaelithikum

31



Mesolithikum

Neolithikum

Megalithikum

Gambar di atas banYak ditemukan di

daerah ... .

a. Lebak

b. Bali

c. Lampung

d. Kuningan

12. Prasasti yang menandakan berakhlmya

zaman praaksara di lndonesia adalah ..

a. Prasasti Tugu

b. Prasasti Yupa

c. Prasasti Lebak

d. Prasasti Limus

13. Bangunan purbakala yang diduga

sebagai asal mula dari pembangunan

candi-candi di lndonesia adalah ....

a. Dolmen

b. Menhir

c. Sarkofagus

d. punden berundak-undak

14. Yang dimaksud dengan masa

perundagian adalah

a. bukit-bukit sampah dapur

b. teknik bercocok tanam

c. hidup meramu dan berburu

d. goa-goa tempat tinggal

15. Kehidupan masyarakat masa praaksara

masih berplndah-pindah disebut ....

a. Nomadum

b. Demoname

c. Nomaden

d. Maenoma

16. Alat-alat yang digunakan

dari batu yang kasar, I

zaman

masih

merupakan ciri

a, Palaelithikum

b. Neolithikum

c. Mesolithikurn

d. Megalithikurn

Alat-alat terbuat dari batu

dihaluskan dan bertangkai,

ciri-zaman ....

a. Palaelithikum

b. Neolithikum

c. Mesolithikurn

d. Megalithikurn

yang sudah

merupakan

Tugu batu yang berfungsi sebagai

pemujaan roh nenek moyang disebut ....

a. Menhir

b. Sarkofagus

c. Dolmen

d. Waruga

Di bawah ini yang termasuk dalam kapal

corong adalah ....

a. kapak perimbas

b. kapak genggam

c. kapak sepatu

d. kapak persegi

Kapak lonjong banyak ditemukan d

daerah....

a. Kalimantan Barat

b Bali

c. Jawa

d. lrian

b.

c.

d.

18

19

24.



22.

23.

21 Tombak dan panah adalah alat_alat yang 26.
digunakan manusia purba untuk .,..

a. mencari ubi

b. berburu

c. merimbas kayu

d. melubangi kulit

Zaman di mana kehidupan mulai muncul,
yaitu

I

a. zaman primer

b. zaman sekunder

c. zamantarsier

d. zaman kuarter

Cara yang digunakan untuk mengetahui
umur peninggalan budaya, kecuali ....

a. Kimiawi

b. Stratigrafi
J,c. I lpotogt

d. Biologi
'I

24. Munculnya berbagai jenis mamalia dan
kera terjadi pada zaman ....

a. Primer

b. Tarsier

c. Sekunder

d. Kuarter

25. Yang dimaksud dengan kepercayaan
dinamisme adalah ....

a. kepercayaan terhadap kekuatan alam

b. kepercayaan terhadap benda-benda
yang bertuah

c. kepercayaan pada roh nenek moyang

d. kepercayaan pada bends_benda gaib

ffie&
Yang dimaksud dengan pebble adalah ....

a. Kapak perimbas

b. Kapak sumatra

c. Kapak lonjong

d. Kapak genggam 
]

Kehidupan pada zaman logam dapa
dibagi menjadi zaman ....

a. Temabaga, kuningan, besi

b. Tembaga, nikel, besi

c. Tembaga, besi, aluminium

d. Tembaga, perunggu, besi

Yang dimaksud dengan abris sous roc
adalah

a. bukit-bukit sampah idapur, ,, :,,,,

b.

c.

d.

27.

28.

29.



b- daerah yang dekat dengan air

c. hidup merantau dan berburu

d. goa-goa tempat tinggal

30. Keadaan burni mulai stabil tapi 'masih

mengalaml perubahan, merupakan ciri

zaman ....

a. arkaikum

b. mesozoikum

c. Paleozoikum

d. neozoikum

31. Kehidupan manusia yang masih berburu

dan meramu, merupakan ciri zaman. ....

i,]32.
."r

a. Palaelithikum

b. Neolithikum

c. Mesolithikurn

d. Megalithikurn

Peralatan di bawah ini yang berfungsi

sebagai mas kawin Pada, zaman

praaksara adalah....

a. Nekara

b. Candrasa

c. Moko

d. Bejana

Peti kubur batu yang bentuknya seperti

lesung dan diberi tulup bate disebut ....

a. Waruga

b. Merhir

c. Kubur batu

d. Sarkofagus

Punden berundak ditemukan di daerah

a. Bali

b. Lebak Sibedug

c. Sumatra Selatan

d. Jawa Tengah

36. Dalam melakukan perpindahan melewati

lautan, manusia purba menggunakan ....

a. perahu rakit

b. perahu cadik

c. perahu layar

d. perahu dayung

37. Manusia purbajenis Homo Waj

ditemukan di daerah ....

a. Trenggalek

b. Trinil

c. Temanggung

d. Tulungagung

38. Kebudayaan Dong Son berasal d

negara....

a. Thailand

b. Vietnam

c. Myanmar

d. Kamboja

Peralatan bangsa Proto MelaYu

utara saat melakukan

adalah....

a. kapak lonjong

b. kapak persegi

c. kapak perimbas

d. kapak penetak

Kebudayaan megalithikum

di lndonesia dibawa oleh ....

a. Proto Melayu

b. Deutro Melayu

c. Ras Austronesia
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39.

Gambar di atas

bernama ....

a. Waruga 40

b. Nekara

c. Bejana

d. Moko
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d. Ras Mongoloid

Manusia purba paling tua di lndonesia

adalah

a. Meganthropus paleojavanicus

b. Homo Sapiens

c. Pithecanthropus Mojokertensis

d. Pithecanthropus Erectus

Manusia purba di lndonesia yang

ditemukan oleh Von Koenigswald dan

Oppenorth adalah....

a. Homo Soloensis

b. Homo Wajakensis

c. Pithecanthropus Erectus

d. Pithecanthropus Soloensis

Eugene Dubois merupakan peneliti

manusia purba berkebangsaan ....

a. lnggris

,p. Prancis
*
c. Belanda

d. Portugis

Daerah ditemukan manusia purba yang

masih berada di Jawa Timur, kecuali ....

a. Ngandong

b. Desa Wajak

c. Desa Trinil

d. Perning

Daerah penemuan abris soul roches di

lndonesia, kecuali....

a. Teluk Triton (lrian Jaya)

b. Sulawesi Selatan

c. Pulau Seram

d. Langsa (Aceh)

Sistem kehidupan dari manusia purba
jenis Homo adalah ....

a. nomaden

b. sedenter

c. berpindah-pindah

d. berladang

47. Desa Trinil merupakan tempat

manusia purba berjenis ....

a. Megantropus paleojavanicus

b. Pithecantropus Erectus

c. Pithecantropus Soloensis

d. Homo Sapiens

Peralatan manusra purba di bawah in

yang sudah diasah halus, kecuali ....

a. kapak genggam

b. kapak lonjong

c. alat pemukul kayu

d. beliung persegi

Manusia purba yang memiliki tingka
kecerdasan tinggr. yaiiu ..

a. Homo Sapiens

b. Homo Soloensis

c. Pithecanthropus Mojokertensis

d. Pithecanthropus Erectus

Daerah diternr:xannya manusia purba d

lndonesia. yartu . .

a. Sulawesi Selatan

b. lrian Jaya

c. Medan

d. Pulau Seram

51. Sistem perdagangan barter mul

dilakukan manusia purba pada masa ..,.

a. berburu dan meramu tingkr

sederhana

b. berburu dan meramu tingkat lanjut

c. bercocok tanam

d. perundagian

52. Nenek moyang lndonesia berasal dari ....

a. Vietnam

b. Thailand

48.

49.

50.
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b. daerah yang dekat dengan air

c. hidup merantau dan berburu

d. goa-goa tempat tinggal

Keadaan bumi mulai stabil tapi 'masih

mengalami perubahan, merupakan ciri

zaman....

a. arkaikum

b. mesozoikum

c. Paleozoikum

d. neozoikum

Kehidupan manusia yang masih berciru

dan meramu, merupakan ciri zaitan ..

a. Palaelithikum

b. Neolithikum

c. Mesolithikurn

d. Megalithikurn

Peralatan di bawah ini

sebagai mas kawin

praaksara adalah....

a. Nekara

b. Candrasa

c. Moko

d. Bejana

yang berfungsi

pada, zaman

Peti kubur batu yang bentuknya seperti

lesung dan diberi tulup bate disebut ....

a. Waruga

b. Merhir

c. Kubur baiu

d. Sarkofagus

35. Punden berundak ditemukan di daer

a. Bali

b. Lebak Sibedug

c. Sumatra Selatan

d. Jawa Tengah

36 Dalam melakukan perpindahan mel

lautan, manusia purba menggunakan ....

a. perahu rakit

b. perahu cadik

c. perahu layar

d. perahu dayung

Manusia purbajenis Homo Wajakensi

ditemukan di daerah ....

a. Trenggalek

b. Trinil

c. Temanggung

d. Tulungagung

Kebudayaan Dong Son berasal da

negara....

a. Thailand

b. Vietnam

c. Myanmar

d. Kamboja

Peralatan bangsa Proto

utara saat melakukan

adalah....

a. kapak lonjong

b. kapak persegi

c. kapak perimbas

d. kapak penetak

Kebudayaan megalithikum

di lndonesia dibawa oleh ....

a. Proto Melayu

b. Deutro Melayu

c. Ras Austronesia

Melayu ja

perpinda

37

38.

39

Gambar di atas

bernama ....

a. Waruga 40

b. Nekara

c. Bejana

d. Moko
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42.

d. Ras Mongoloid

Manusia purba paling tua di lndonesia

adalah

a. Meganthropus Paleojavanicus

b. Homo Sapiens

c. Pithecanthropus Mojokertensis

d. Pithecanthropus Erectus

Manusia purba di lndonesia yang

ditemukan oleh Von Koenigswald dan

Oppenorth adalah....

a. Homo Soloensis

b. Homo Wajakensis

c. Pithecanthropus Erectus

d. Pithecanthropus Soloensis

Eugene Dubois merupakan peneliti

manusia purba berkebangsaan ....
j.

a. lnggris

b.'. Prancis'l/

c. Belanda

d. Portugis 
,

Daerah ditemukan manusia purba yang

masih berada di Jawa Timur, kecuali ....

a. Ngandong

b. Desa Wajak

c. Desa Trinil

d. Perning

Daerah penemuan abris soul roches di

lndonesia, kecuali....

a. Teluk Triton (lrian Jaya)

b. Sulawesi Selatan

c. Pulau Seram

d. Langsa (Aceh)

Sistem kehidupan dari manusia purba

jenis Homo adalah ....

a. nomaden

b. sedenter

c. berpindah-pindah

d. berladang

47. Desa Trinil merupakan tempat dite

manusia purba berjenis ....

a. Megantropus Paleojavanicus

b. Pithecantropus Erectus

c. Pithecantropus Soloensis

d. Homo Sapiens

Peralatan manusia purba di bawah in

yang sudah diasah halus. kecuali ....

a. kapak genggam

b. kapak lonjong

c. alat pemukul kayu

d. beliung persegi

Manusia purba yang memiliki ting

kecerdasan tinggi, yaitu ....

a. Homo Sapiens

b. Homo Soloensis

c. Pithecanthropus Mojokerlensis

d. Pithecanthropus Erectus

Daerah ditemukannya manusia purba

lndonesia, yaitu....

a. Sulawesi Selatan

b. lrian Jaya

c. Medan

d. Pulau Seram

Sistem perdagangan barter mula

dilakukan manusia purba pada masa ....

a. berburu dan meramu ting

sederhana

b. berburu dan meramu tingkat lanjut

c. bercocok tanam

d. perundagian

52. Nenek moyang lndonesia berasal dari

a. Vietnam

b. Thailand

48.
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c. Yunan Selatan

d. Myanmar

Di bawah ini jalur perpindahan Proto

Melayu ke lndonesia, kecuali ....

a Sumatra

b. Kalimantan

c. Sulawesi

d. Maluku

Peralatan bangsa Proto Melayu jalur

barat saat melakukan perpindahan

adalah....

a. kapak lonjong

b. kepak persegi

c. kapak perimbas

d. kapak penetak

55. Suku bangsa lndonesia yang terma

keturunan dari Deutro Melayu, kecuali ....

a. Suku Batak

b. Suku Minang

c. Suku Toraja

d. Suku Bugis

IE.lEsef;ix8r git*.k't;tE[{ eil kas"'air ini dengan benar !

1. Manusia purba dapat menghasilkan makanan sendiri dengan bercocok tanam disebut..

2. Wilayah ditemukannya moka adalah ..

3. Zaman yang tidak berkembang di lndonesia adalah ...

4. Zaman prasejarah berakhir ketika ditemukan ...

5. Munculnya kehidupan manusia terjadi pada...

6. Alat-alat yang berkembang pada zaman palaelithikum adalah...

7. llmu yang mempelajari tentang bentuk manusia paling sederhana hingga manusia

sekarang disebut...

AIat yang berfungsi sebagai lambang kebesaran adalah. .

Kepercayaan pada roh nenek moyang disebut...

Kehidupan. manusia purba yang masih bergantung dari slam yakni berburu dan

mengumpuikan makanan disebut...

1. Sebutkan ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui zaman prasejarah!

Jawab:

8.

o

0.

2. Sebutka

Jawab:

n perkembangan bumi penelitian geologi!

Zaman prasejarah menurut arkeologi dibedakan menjadi berapa? Sebutkan!

Jawab:

v
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Sebutkan ciri-ciri dari zaman palaelithikum!

Jawab:

Sebutkan zaman logam yang pernah berkernbang di lndonesia pada masa prasejarah!

Jawab:

A+

5

b.

7.

8.
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Jelaskan apa yang dirnaksud dengan zaman praaksaral

Jawab:
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Jelaskan metode yang digunakan untuk mengetahui umur suatu peninggalan

Jawab:

prasejarah!

Sebutkan ciri-ciri zaman mesolithikum I

Jawab:

SebuJkan kebudayaan yang berkembang pada zaman megalithikum!

Jawab:

10. Sebutkan peninggalan prasejarah dari perunggu yang pernah berkembang di

Jawab:

Remidial

Iawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!'

1. Sebutkan

Jawab :

ciri-ciri dari manusia purbajenis Pithecanthropus!

Sebutkan

Jawab :

ciri-ciri dari manusia purba jenis homo!

. r. , :'



3. Apa yang

Jawab :

dimaksud dengan kjokkenmoddinger dan abns saus rochet :,{
!.
1.,

;(
:{

i.,
i.\

1\

!q
Jelaskan dengan nenek moyang bangsa lndonesial

Jawab :

5. Sebutkan keahlian yang dimiliki nenek moyang bangsa lndonesia menjelang memasuki

zaman sejarah menurut T. Brandes!

Jawab :

Isilah titik-titik di bawah ini dengan iawaban yang tepat !

1. Bangsa Melayu Austronesia yang melakukan perpindahan ke lndonesia, yaitu...

2. Pusat dari kebudayaan bangsa Deutro Melayu adalah...

3. Suku bangsa di lndonesia yang keturunan dari Proto Melayu adalah...

4. Yang dimaksud dengan premus inter pares adalah...

5. Fosil Meganthropus Paleojavanicus ditemukan di daerah..

6. Penemuan Pithecantropus dengan metode stratrgrafi berada pada lapisan...

7. Penelitian yang dilakukan oleh De Terra dan Movius tujuannya memperkuat

penelitian...

8. Eugene Dubois menemukan manusia purba pada tahun 1889 yang diberi nama...

9. Peralatan yang berkembang dalam kebudayaan Pacitan adalah...

10. Kebudayaan yang berkembang padazaman palaelithikum adalah....
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Standar Kornpetensi
- Memahami kehidLrpan sosial rnanusia.

l(onrpetcrtsi Dasar

,lvlendeskripsikan interaksi sebagai

ploses sosial. sosialisasi sebagai proses

pernbentukan kepribaclian, bentuk-

bcntuk interaksi sosial, dan

rnenguraikan proses interaksi.sosial

Tujuan Pembelajaran
- Setclrh nrcrupcla.iari nruteli irri sisua

diharapkan dapat mendeskripsikan

interirl<si sebagai proses sosial.

sosialisasi sebagai proseS penrbentukan

kepribadian, bentuk-ber.rtuk interaksi

sosial, dan menguraikan proses

inlelaksi sosial

a. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama seorang :.
anak memulai proses pembentukan kepribadiannya. 

.-
Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dan

utama dalam mengenalkan berbagai nilai dan norma

kepadaanak'Anakakanberinteraksidenganayah,,

ibu, dan saudara kandung. Di dalam keluarga, orang

tua memiliki peranan penting dalam meletakkan

dasar-dasar bersosialisasi berupa nilai dan norma. Nilai dan

,':#
l.-'*
:$

. +*;,r

i'i
:..i

norma yang ditanam di

,t

tl ProseS sosial adalah hubungan timbal-balik antara bidang-orca^g kehidupan dalam

i:jmasyarat<at melalui interaksi antarindividu masyarakat. Proses sosia nierupakan cara-cara
i,'{tit
llberhubungan dalam kehidupan masyarakat yang dapat dilihat apaci a rd vidu atau kelompok

i:imanusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-ber:r-< :ucungan tersebut.
:.1i,

ll Sosialisasi adalah suatu proses belajar seorang anggota keio-e:cok untuk mengenal,

i]lmengf,ayati, dan berpartisipasi dalam kelompok di lingkungannya seringga dia akan merasa

ilmenlaOi bagian dari kelompoknya tadi.

[,1] 

r' nsen-agen sosialisasi

ii Sosialisasi dapat terjadi dengan bantuan pihak lain. Pihak-pihak yang berfungsi

ij sebagai pelaksana proses sosialisasi biasa disebut sebagai agen sosialisasi. Para agen

['i sosialisasi ini memegang peranan penting dalam pembentukan keoribadian seseorang.
IJ

i,1 Agen sosialisasi tersebut ialah keluarga, teman sebaya, sekolah masyarakat, dan media

i; massa. Masing-masing agen merupakan media dalam perkembangan kepribadian.

viot -Tspadu / t?olasYll / fiendcrkffiat -1,,



b.

Qalam keluarga akan menjadi dasar ba!i anak untuk bersosialisasi di luar lingkungan
keluarga.

Teman Sebaya

Agen kedua dalam proses sosialisasi ialah teman

sebaya. Teman sebaya merupakan kelompok di

luar keluarga yang memiliki peran yang cukup
penting dalam membentuk kepribadian

seseorang. Di lingkungan teman sebaya, anak

akan menemukan berbagai kepribadian. Dia
'-.r!

keluarganya. Dengan demikian, anak akan berusaha menyesuaikan diri dengan
lingkungan teman sebayanya. Dalam usaha menyesuaikan diri tersebut, dapat terjadi
proses pengaruh memengaruhi. Jika kamu bergaul dengan teman-teman yang suka
membaca, kamu pun mungkin akan terpengaruh .menjadi seorang yang suka
membaca. Jika kamu senang beribadah. sedangkan teman sebayamu tidak, dia
mungkin akan mengikuti kebiasaanmu beribadah.

c. Sekolah

Sekolah memiliki sejumlah tata tertib yang harus

dipatuhi warga sekolah. Dengan demikran, anak

harus menyesuaikan diri dengan tata tertib tersebut.

Di sekolah, anak mempelajari beberapa hal baru

yang belum dipelajarinya dalam keluarga ataupun

teman sebaya. Sekolah memperkenalkan aturan

baru yang diperlukan bagi para siswa untuk mulai

belajar sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, aturan-aturan yang telah
dipelajari anak di rumah dilengkapi dengan aturan-aturan baru yang dipelajari di
sekolah menjadi bekal bagi anak untuk dapat hidup di masyarakat. Jadi, sekolah
merupakan agen sosialisasi penghubung antara lingkungan keluarga dan masyarakat.
Guru merupakan agen sosialisasi di sekolah yang berperan penting terhadap
pembentukan kepribadian seorang anak.

d. Masyarakat

Semua orang tinggal dan hidup dalam masyarakat.

Di dalam masyarakat, berlaku berbagai adat-istiadat,

nilai, dan norma. Dalam memahami adat-istiadat,

nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat, setiap

orang selalu berusaha melakukan sosialisasi agar

dirinya dapat diterima keberadaannya di

masyarakat. Proses mempelajari adat-istiadat

lkxuP*ttgffi&uax$o#at*



masyarakat setempat itu sangat penting. Jika seorang gagal dalam bErsosialisasi
dengan lingkungan masyarakatnya, dia akan mengalami kesulitan atau menimbulkan
kesulitan bagi lingkungannya. Maka, kita akan mendengar orang mengatakan ,tidak

tahu adat'.

Media Massa

Media massa merupakan agen sosialisasi yang cukup
menarik. Perkembangan teknologi dan informasi media
massa seperti koran, majalah, televisi, radio, film, video,

dan buku (komik, novel) mempunyai peran yang besar
dalam proses sosialisasi. Apa yang dibaca dan yang
ditonton akan berpengaruh pada perkembangan
pengetahuan. Adakah di antara kamu yang tidak suka
menonton televisi? Televisi menawarkan beraneka acara
: sinetron, musik, film, berita, infotainmen. Banyak tayangan yang dijadjkan model bagi
pemirsanya' Di antaranya ada yang berdampak positif bagi sosialisasi maupun berdampak
negatif. Contoh dampak negatif media massa bagi kepribadian seseorang ialah tindak
kekerasan yang dapat ditiru oleh penonton. Iklan-iklan yang ditayangkan luga dapat
mengakibatkan pemlrsa menjadi konsumtif. Jadi, jika informasi yang disampaikan media
massa" itu sesuai clengan norma sosial yang berlaku, dapat terbentuk kepribadran yang
ppsitif Sebaliknya, jika informasi tersebut negatif, dapat terbentuk kepribadian yang
kdiang baik. Oleh sebab itu, kita harus menyeleksi bahan bacaan dan tontonan kita.

Fungsi sosia/isasi

Manfaat sosialisasi adalah membentuk pribadi, mewariskan nilai-nilai budaya dari satu
generasi ke generasi berikutnya, dan melahirkan masyarakat sosial sesuar dengan
budayanya.

Sfatus di masyarakat

1) Ascribed status:status seseorang yang diperoleh secara otomatis berdasarkan
kelahiran/turun-temurun. Misalnya, Pangeran Charles adalah seorang putra mahkota
karena terlahir sebagai anak pertama Ratu lnggris, Diponegoro adalah seorang
pangeran karena dia terlahir sebagai putra sultan Hamengku Buwono lll.

2) Achieved status : status yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang
disengaja. Status doktor diperoleh setelah seseorang menyelesaikan rangkaian
panjang pendidikan sD, sMp, sMA, s1, s2, dan s3. Juara kelas diraih setelah
seseorang belajar dengan giat.

3) Assigned status : status atau kedudukan yang diberikan kepada seseorang yang telah
berjasa kepada masyarakat. Misalnya, Drs. Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi
lndonesia.



Lembar Keria Siswa Mandiri

Kerjakan soal-soal berikut ini!

1. Berikan contoh macam-macam interaksi!

Jawab: ............... ..............'...

2. Sebutkan agen sosial dalam proses sosialisasil

Jawab : ...............

3. Apakah fungsi media masa?

Jawab : ...............

4. Berikan contoh media masa yang sering di manfaatkan masyarakat!

5. Jalaskan menurut pendapat kalian tentang status sosial!

Jawab : ...............

Bersama teman sebangku kalian diskusikan budaya-budaya yang masih rnelekat erat di

masyarakat sekitar kalian. Tulis dalam selembar kertag kemudian laporkan kepada bapak

atau ibi guru kalian.

2. Bentuk-Bentuk lnteraksi Sosial

lnteraksi sosial yang terjadi dapat bersifat positif dapat pula bersifat negatif. lnteraksi

sosial positif disebut pula sebagai interaksi sosial asosiatif. lnteraksi sosial negatif disebut

juga interaksi sosial disosiatif. lnteraksi asosiatif mengarah pada persatuan karena

interaksi yang terjadi antara individu atau kelompok yang terlibat didalamnya mengarah

pada persatuan. lnteraksi disosiatif mengarah pada "perpecahan" karena interaksi yang

terjadi antara individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya mengarah pada

perpecahan. Dengan demikian, terdapat dua bentuk interaksi sosial yang sifatnya

berlawanan, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif.

r, r:$ r";616rrf;'lsfiSbsfa/ Asosi atif
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Pola hubungan interaksi sosial yang bersifat asosiatif dJpat tercipta karena adanya
kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi.

1) Kerja Sama

Satu tim sepak bola harus bekerja sama

untuk dapat menciptakan gol ke gawang

lawan. Sangat jarang terjadi seorang pemain

sepak bola mencetak gol tanpa bantuan

temannya. Kekompakkan tim sepak bola

merupakan salah satu contoh bentuk kerja

sama. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa

kerja sama dapat timbul karena adanya :,-:j.

orientasi perorangan terhadap kelompoknya sendiri (ingin timnya menang) atau
kelompok orang lain (ingin tim lawan kalah). Kerja sama merupakan bentuk
interaksi sosial yang utama. Tanpa adanya kerja sama, mustahil manusia mampu
memenuhi kebutuhannya sendiri. Kerja sama adalah proses saling rnendekati dan
bekerja sama antarindividu, antara individu dan kelompok, atau antarkelompok,
dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama. Kerja sama

- dapat kita temukan pada semua kelompok umur, mulai anak-anak sampai orang' dewasa. Pada hakikatnya, kerja sama timbul apabila:

a) Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang

sama.

b) Masing-masing pihak menyadari bahwa mereka hanya mungkin memenuhi
kepentingan-kepentingan mereka tersebut melalui kerja sama.

2) Akomodasi

Akomodasi adalah usaha-usaha manusia untuk

meredakan suatu pertentangan. Akomodasi

dilakukan dengan tujuan tercapainya kestabilan

dan keharmonisan dalam kehidupan. Akomodasi

sebenarnya merupakan suatu cara untuk

menyelesaikan pertentangan tanpa menghancur-

kan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan

kepribadiannya. Artinya, akomodasi merupakan

bentuk penyelesaian tanpa mengorbankan salah

satu'pihak.

3) Asimilasi

Asimilasi merupakan bentuk proses sosial yang ditandai dengan adanya
usahausaha mengurangi perbedaan-perbedaan di antara orang-orang atau
kelompok manusia. Mereka tidak lagi merasa sebagai kelompok yang berbeda
sebab mereka lebih mengutamakan kepentingan dan tujuarl,ryaqg akan djcapai



bersarna. Proses asimilasi timbul bila terdapat hal-hal berikut.

a) Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya.

b) Orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara

langsung

c) dan intensif untuk waktu lama.

d) Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-

masing berubah dan saling menyesuaikan diri

Proses asimilasi dapat berlangsung dengan mudah atau dapat juga dihambat.

Faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi adalah sebagai

berikut.

5. Toleransi.

6. Keserroatan-kese'r,calar :,'ang seimbang di bidang ekonomi'

7 Sikap nrer:ghargai kelacitran orang asing dan kebudayaannya.

8. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat.

9. Memiliki persamaan histcns dalam unsur'unsur kebudayaan.

10. Perkawinan campuran antarkelompok yang berbeda.

1 'l . Adanya musuh bersama dari luar.

Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi adalah

seperti berikut.

a) Terisolasi kehidupan suatu golongan teftentu dalam masyarakat.

b) Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi.

c) Adanya perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi.

d) perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih

tinggi dibandingkan dengan kebudayaan golongan atau kelompoknya.

e) Dalam batas-batas tertentu. perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri-cirifisik.

0 Adanya suatu perasaan yang kuat sekali bahwa individu terikat pada kelompok

dan kebudayian kelompok yang bersangkutan (in-group feeling)'

g) Apabila golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan

yang berkuasa.

h) Munculnya perbedaan kepentlngan yang kemudian ditambah dengan

i) pertentangan-pertentangan pribadi.



4) Akulturasi

Akulturasi acialah proses sosial yang timbul apabila terjadi
percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling

bertemu dan saling memengaruhi. Dalam akulturasi,

sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak

unsur kebudayaan asing itu, sebagian berusaha menolak

pengaruh itu. Contoh akulturasi yang mudah ditemui ialah

dalam perbauran kebudayaan Hindu-Buddha dan

kebudayaan lslam

b. Penyimpangan interaksi

Disosiatif merupakan kebalikan dari asosiatif. Bila pada proses sosial asosiatif lebih

menekankan bentuk kerja sama, proses sosial disosiatif lebih ditekankan pada bentuk
persaingan atau perlawanan. Terdapat tiga bentuk inreraksr oisasosiatif . yaitu

persaingan, kontravensi, dan pertentangan.

1) Persaingan

Persaingan adalah suatu proses sosial yang terladi di mana individu atau

kelompok saling bersaing untuk berlomba atau berkompetisi mencari keuntungan
rmelalui bidang-bidang tertentu dengan menggunakan cara-cara yang terbuka dan

adil.

2) Pertentangan

Pertentangan adalah suatu proses sosial di

mana seseorang atau kelompok dengan sadar

atau tidak sadar menentang pihak lain yang

disertai ancaman atau kekerasan untuk

mencapai tujuan atau keinginannya.

3) Kontravensi

Kontravensi ialah bentuk interaksi sosial yang berada di

pertentangan. Kontravensi ditandai dengan gejala adanya

seseorang atau sesuatu.

antara persaingan dan

ketidakpuasan terhadap

Keriakan soal-soal berikut ini!

1. Apakah yang dimaksud dengan interaksi?

Jawab :

Lembar Keria Siswa Mandiri
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2. Sebutkan bentuk-bentuk interaksi!

3. Berikan contoh pola hubungan interaksi sosial yang bersifat asosiatifl

4. Sebutkan faktor-faktor yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi!

5. Apakah yang dimaksud dengan asosiaiif?

Jawab : .......'....

kelompok Anda, carilah arliket atau wacana tentang komunikasiyang tidak

ikan dengan baik atau miscommunication. Kemudian keriakan tugas di

ini!

1. Dari wacana tersebut permasalahan apa yang meniadi inti pembicaraan"1. Dari wacana tersebut permasalahan apa yang meniadi inti pembicaraan'

2. Akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut

3. Cara penyelesaian dari permasalahan tersebut'

Proses lnteraksi Sosial

Bagaimana agar proses interaksi sosial dapat berlangsung dengan baik? lnteraksi sosial

terjadi ketika dua orang bertemu. Agar terjadi interaksi sosial, diperlukan syarat-syarat

tertentu. lnteraksi sosial juga terjadi karena faktor-faktor tertentu. Dengan mengetahui

syarat-syarat interaksi sosial dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi, suatu

proses sosial dapat berlangsung dengan baik'

a. Syarat-SYarat lnteraksi Sosia/

Untuk terjadinya interaksi sosial, harus

sosial dan komunikasi.

1) Kontak Sosial

ada dua syarat, yakni harus terjadi kontak

Kontak sosialterjadi ketika dua orang berhubungan'

2) Komunikasi



Komunikasi merupakan satu syarat pokok frrj"d-ya kerja sama dalam proses

memahami bahasa yang

kata-kata, isyarat, ataupun

Proses interaksi sosial dapat berlangsung didasarkan atas beberapa faktor, antara lain
imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati.

1) lmitasi

lmitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap,
penarirpilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oteh orang lain tersebut.

2) Sugesti

Sugesti adalah pengaruh, pandangan, atau sikap yang diberikan seorang individu
terhadap individu lain kemudian diterima, dituruti, atau dilaksanakan dengan tanpa
berpikir lagi secara rasional. pengaruh sugesti akan cepat teqacii jika yang
memberikan sugesti adalah orang-orang yang memiliki pengaruh. orang yang
berwibawa, pimpinan, atau teman dekat. Misarnya, himbauan dari orang tua,
pemimpin agama"

3) ldentifikasi

ldentifikasi ialah suatu proses yang

keinginan atau kecenderungan untuk
yang ingin ditirunya.

4) Simpati dan Empati

simpati ialah keikutsertaan merasakan apa yang dirasa orang lain (senang. susah,
dan sebagainya). Proses interaksi sosial ini lebih banyak melibatkan perasaan.

1. Jelaskanlah tujuan dari interaksi sosiall

Jawab:

sosial. Komunikasi terjadi jika kedua belah pihak
digunakan. Bahasa yang digunakan dapat berupa
simbol.

b. Faktor Pendorong Terjadinya lnteraksi Sosia/

terjadi pada diri seseorang yang memiliki
menjadi sama (identik) dengan orang lain

[ermhar Herja Siswa Mandiri

Kerjakan soal-soal berikut ini!

2" Sebutkanlah ciri-ciri dari interaksi sosiall
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3. Jelaskan pengaruh dari adanya interaksi sosial!

i*u;rb : .".............

4. Sebutkan poia-pola interaksi sosiall

iawab: ...............

5. Jelaskan pendapatmu tentang nrakhfuk inCivrdu dan makhluk sosial!

Jawab : ...............

Carilah wacana yang berkaitan dengan faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi

osial!

)
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1. Komunikasi yang dapat menimbulkan

kerjasama berarti mempunyai sifat ....

a. positif

b. negatif 3.

c. langsung

d. tidak langsung

Perasaan tertarik dan ikut merasakan apa

yang dirasakan orang lain tersebut

b. motivasi

c. empati

d. simpati

Faktor pendorong interaksi sosial yang

dapat melemahkan daya kreasi

seseorang adalah ....

a. simpati

b. empati

c. identifikasi
Lrllr..:i' ,,:flni.l)r', iitUi]
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d. imitasi

Tujuan manusia . melakukan interaksi

dengan manusia yang lain adalah ....

a. agar dianggap gaul

b. agar tidak tertinggal dengan yang lain

c. agar tidak dikatakan sombong

d. agar kebutuhan terpenuhi

lnteiaksi yang terjadi di antara pelakunya

dapat menimbulkan ....

a. interaksi sosial

b. proses sosial

c. norma sosial

d. nilai sosial

Hal yang sangat diperlukan dalam

berinteraksi adalah ....

a. suara yang keras

b. saling menghargai

c. timbal balik
'r'd. 

tingkah laku yang baik

Proses interaksi dapat berjalan dengan

baik bila ada ....

a. sugesti

b. simpati

c. akomodasi

d. komunikasi

Maksud dari kata con adalah ....

a. menyeluruh

b. individu

c. bersama-sama

d. menyentuh

9. Kepala sekolah memberi memo kepada

para guru untuk menyampaikan

pengumuman, merupakan bentuk dari ....

a. kontak sekunder langsung 
.i .

b. kontak sekunder tidak langsung

c., kontak primer langsung

d. kontak primer tidak langsung

10. Kontak sosial dibedakan menjadi kontak,

primer dan kontak sekunder, merupakan

pendapat menurut ....

a. Karl Mannheim

b. Gillin dan Gillin

c. Soerjono Soekanto

d. Koentjaraningrat

11. Kontak sosial yang dapat menimbulkan

kerjasama disebut ..

a. kontak sosial positif

b. kontak sosial negatif

c. kontak sosial primer

d. kontak sosial sekunder

12. Yang melatarbelakangi terjadinya proses

sosial adalah....

a. kontak sosial

b. interaksi sosiai

c. nilai sosial

d. norma sosial

13. Dorongan yang diberikan seseorang

kepada prang iarn sehingga orang

tersebut meiaxsanakan sipa yang

disarankan kepadanya disebut ....

a. motivasi

b. sugesti

c. simpati

d. empati

14. Orang akan melakukan kegiatan sesuai

saran saran dengan penuh kesadaran

dan tanggung jawab, hal ini berarti prang

tersebut telah mendapatkan ....

a. sugesti

b. simpati

c. motivasi

I

I
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17.

d. empati

15. Sesuatu yang dapat memunculkan rasa

simpati kepada orang lain adalah .... 21

a. keharuan

b. tanggung jawab

c. kebersamaan

d. perasaan

Bentuk komunikasi di mans pihak yang

sating berkomunikasi tidak memahami

maksud dan tujuan sehingga

menimbulkan tanggapan yang

menghindar disebut

a. komunikasi positif

b. komunikasi negatif

c. komunikasi primer

d. komunikasi sekunder

Suatu kontak yang terjadi secara tatap

muka antarindividu disebut ....

a. kontak sosial primer

b. kontak sosial sekunder

c. kontak sosial tersier

d. komunikasi kuarter

Proses kejiwaan seseorang merasa

tertarik pada orang lain disebut ....

a. motivasi

b. 'identifikasi

c. simpati

d. sugesti

Bentuk dari interaksi sosial, kecuali ....

a. berbicara

b. membaca

c. bertelepon

d. berjabat tangan

Apabila seseorang cenderung menjadi

sama dengan orang lain maka terjadi ....

b. simpati

c. sugesti

identifikasiSuatu proses yang dapat

berlangsung dengan sendirinya sehingga

pandangan dan sikap prang lain dapat

masuk dalam jiwanya, yaitu ....

a. lmitasi

b.. ldentifikasi

c. Sugesti

d. simpati

Bentuk komunikasi dalam berinteraksi,

yaitu....

e. kerjasama dan saling menghargai

f. kekuargaan dan kebersamaan

g lisan atau isyarat

h. sentuhan atau ucapan

Menurut Soerjono Soekanto kata kontak

berasal dari bahasa ....

a. lnggris c. Prancis

b. Latin d. Sansekerta

Karena waktu yang mendesak Dono

memberi tahu jam pelaksanaan ujian

kepada Kasino melalui HP. Hal ini

merupakan contoh dari ....

a. kontak sekunder langsung

b. kontak sekunder tidak langsung

c. kontak primer langsung

d. kontak primer tidak langsung

Kontak sosial yang dapat memutuskan

interaksi, yaitu....

a. kontak sosial primer

b. kontak sosial sekunder

c. kontak sosial positif

d. kontak sosial negatif

Adanya miscommunication dapat

22.

23.

24

25

26.

18.

20.

llrax Peagdahuan &os[sl' W*
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berakibat....

a. interaksi sosial

b. integritas

c. peleburan kebudayaan

d. pertikaian atau konflik

27. Berikut ini yang bukan ciri interaksi sosial

adalah

a. jumlah pelakunya lebih dari satu

orang

b. adanya dimensi waktu

c. tanpa tujuan yang pasti

d. adanya komunikasi antar pelaku

28. lngin mengefti dan ingin bekerja sama

dengan orang lain, merupakan faktor

utama dari ....

a. sugesti

b. simpati

c. imitasi

'',d. identifikasi

29. Hal-hal yang ditiru dalam imitasi, kecrrali

a. penampilan

b. kecerdasan

c. tingkah laku

d. gagal hidup

30. Yang merupakan tindak lanjut dari

proses imitasi adalah ....

a. sugesti

b. imitasi

c. identifikasi

d. empati

31. Dalam menyampaikan pesan yang

disebut sebagai komunikasi adalah ....

a. orang yang menerima pesan

b. orang yang memberi pesan

c. tempat penyampaian pesan

d. barita yang disampaikan

Di bawah ini interaksi yang dilakukan

antara individu kepada kelompok, yaitu

a. pertanOingan sepak bola

b. pembicaraan antara guru dengan

kepala sekolah

c. surat-menyurat yang

antarsiswa

dilakukan

d. guru yang sedang mengajar di kelas

Dalam suatu proses sosial selalu

diawali dengan ...

d,. kontak sosial

b. interaksi sosial

c. nilai sosial

d. sosial

Yang menjadi dasar terbentuknya

proses sosial... .

a. Nilai

b. Norma sosial

c. Aktivitas sosial

d. Kebutuhan sosial

Kontak sosial menurut Karl Mannheim

dibedakan menjadi ....

a. Kelompok dan perorangan

b. Khusus dan umum

c. Positif dan negative

d. Primer dan sekunder

32.

33.

34

35.
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Jelaskan dengan proses terjadinya interaksi sosial!

Jawab:

Jelaskan pembagian kontak menurut Karl Mannheim!

Jawab:

Kontak sosial dilihat dari pelakunya dibedakan menjadi berapa? Jelaskan!

Jawab:

Iawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

Mengapa manusia memerlukan sosialisasi!

Jawab:

Jelaskan bagaimana cara bersosialisasi yang baik!

Jawab:

Jelaskan status seseorang yang dilihat dari simbol pada dirinyal

Javiab:

Sebutkan tentang faktor dasar yang mempengaruhi perilaku seseorang!

Jawab:

5. Sebutkan tentang konflik status!

Jawab:

ffismffiffiffifi

1. Wujud interaksi yang oleh masyarakat

sangat diharapkan adalah ....

a. Pertikaian

b. bersebrangan

c. kerjasama

d. paksaan

2. Kegiatan yang dapat meningkatkan

kerukun-an adalah....

a. berdagang

b. bersekolah

c. olahraga

d. kerja bakti

3. Terciptanya suatu lingkungan yang sehat

dan harmonis, rnerupakan tujuan dari ....



a. kerukunan

b. bergaining

c. kooptasi

d. koalisi

Usaha untuk mencapai kestabilan dan

keselarasan dapat dilakukan melalui ....

a. Kerjasama

b. Akomodasi

c. Asimilasi

d. Akulturasi

Untuk menghindari terjadinya goncangan

dalam stabilitas organisasi yang

bersangkutan, merupakan bentuk dari ....

a. kerukunan

b. bergaining

c. kooptasi

d. koalisi

Pihak ketiga sebagai penengah yang

hanya memberikan masukan saja

merupakan bentuk dari ....

a. Arbitrasi

b. Konsiliasi

c. Kompromi

d. Mediasi

Bentuk akomodasi yang dilakukan

dengan paksaan adalah ....

a. Arbitrasi

b. Adjudication

c. Coercion

d. conciliation

Pihak yang sating bertentangan berhenti

pada titik tertentu karena memiliki

kekuatan yang same, merupakan bentuk

dari ....

a. Kompromi'

b. Konsiliasi

c. Stalemate

d. ajudikasi

Bentuk kontravensi yang berupa

penghasutan atau desas-desus adalah

a. Umum

b. Sederhana

c. lntensif

d. rahasia

Pertentangan antargolongan dalam

masyarakat, merupakan bentuk dari ....

a. pertentangan ras

b. pertentangan antara kelas sosial

c. pertentangan politik

d. pertentangan internasional

Bentuk kontravensi taktis, kecuali .....

a. memaksa pihak lain

b. mengejutkan pihak lawan

c. membingungkan pihak lawan

d. membuka rahasia pihak lain

Plhak yang sating berselisih mengurangi

tuntutannya, merupakan bentuk dari ....

a. Kompromi

b. Stalemate

c. Konsiliasi

d. ajudikasi

Suatu tujuan yang dilakukan dengan

kekerasan dan ancaman disebut .....

a. Persaingan

b. Pertikaian

c. Kontravensi

d. kompetisi

Di bawah ini yang termasuk proses sosial

disosiatif adalah ....

9.

10.

11.

12.

13.

14.

a. Asimilasi
t,,',:.i.,1: 
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b. Kontravensi
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i c. Akomodasi
I

i d. kerjasama
I

115. Usaha meredakan pertentangan dengan
I

I cara mendatangkan pihak ketiga yang
I

I berkedudukan lebih tinggi disebut ....
I

I a. Coercion

b. Mediation

' c. Arbitration

d. Compromise

16. Mesin pemintal benang, berdasar

pengguna-annya merupakan bentuk dari

a. barang konsumen

b. barang produksi

c. barang ekonomi
' d. barang jadi

17. Meryggunakan barang lain supaya

barang yang sudah ada menjadi

. ";serTlpufna penggunaannya disebut ....

a. barang tidak bergerak

b. barang bebas

c. barang pengganti

d. barang komplementer

18. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda

dalam pemenuhannya disebut....

a. kebutuhan sekarang

b. kebutuhan pokok

c. kebutuhan pribadi

d. kebutuhan ekonomi

19. Yang bukan termasuk barang berdasar

proses pembuatannya adalah ....

a. barang mentah

b. barang jadi

c. barang setengah jadi

d. barang tambang 
,

20. Cangkul lebih berguna di sawah daripada

di toko pertanian, hal ini kegunaan

barang dilihat dari ....

a. bentuk

b. tempat

c. waktu

d. pelayanan

Kebutuhan rohani dapat dipenuhi dengan

a. membeli makanan yang lezat

b. memiiiki rumah sendiri

c. mendengarkan pengajian

d. membeli perabot rumah tangga

Kerjasama yang balk untuk antar pelajar

adalah....

a. memberijawaban

b. belajar kelompok

membetulkan jawaban teman

menyisihkan uang untuk membeli

rokok

Kebutuhan pribadi dan koiektif

merupakan jenis kebutuhan menurut ....

a. Kepentingannya

b. Sifatnya

c. Bentuknya

d. subjeknya

Teh akan lebih nikmat bila di sajikan

dengan gula. hubungan antara dua

barang tersebut adalah .....

a. komplementer

b. subtifiusi

c. sebab akibat

d. sating memengaruhi

Saat akan pergi ke luar negeri harus

dengan pazpor, dalam hal ini paspor

termasuk dalam kebutuhan ....

a. pokok 
t?,.

21.

22.

23.

24.

25.

c.

d.



b. sekunder

c. sekarang

d. kapan-kaPan

26. Yang mendorong dilakukan kerjasama

antar manuasia adalah ....

a. untuk mencukupi kebutuhan hidupnya

i b. untuk menyenangkan mhsyarakat

c. untuk memPeroieh status di

masYarakat

d. untuk memPeroleh kedudukan

7. Sekolah merupakan salah satu wujud

dari pemenuhan kebutuhan ...'

a. jasmani

b. rohani

, c. pribadi

d. kolektif

28. Kebutuhan yang tujuannya untuk

meningkatkan kedudukan di masyarakat

termasuk dalam kebutuhan ..-.

a. ekonomi

b. pribadi

c. Tarsier

d. primer

Seseorang yang dapat memenuhi semua

kebutuhannya dengan baik disebut .."

a. hebat

b. makmur

c. kaya

d. pengusaha

30. Bertambahnya penduduk akan menye-

babkan kebutuhan menjadi '.'

a. sedikit

b. bertambah

c. seimbang

d. berkurang

t.

i\
ti

29.

Jelaskan dengan kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan!

Jawab :

2. Sebutkan jenis jenis kebutuhan manusia!

Jawab :

3. Apa yang

Jawab

dimaksud dengan barang dan jasal

Sebutkan macam'macam barang!

Jawab :

5. Sebutkan dasar dari kerjasama yang dilakukan manusia dalam pemenuhan kebutuhan!



6. Sebutkan bentuk proses sosial akibat interaksi sosial menurut Kimbalyoungl
Jawab :

,.1

,l

.\ I - Jelaskan yang dimaksud dengan proses asosiatif!

Jawab' :

8. Sebut dan jelaskan bentuk-bentuk dari proses asosiatif!

Jawab :

9. Jela.,gkan yang dimaksud dengan proses disosiatifl

Jawab :

10. sebut dan jelaskan bentuk-bentuk dari proses disosiatif!

Jawab : .............. .....,.............

':{ii-J{.jl, rirt-iijt:r.r,:

Jawab :
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Standar l(omprtcrrsi
- Memahami usaha. rlanusia memenuhi

kcbutuhan.

Kompctensi Dasar

- Mcndeskripsikan tnanusiit sebagri

nriikhluk sosial dan ekonomi y u-e

bcrnroral dalam nremenuhi kebutuh:1r..

Tujuan Pembelajaran
- Sctellrh rncrnpelniari Itl.Ll(rl .:t i :.: .\.1

diharapkan dapat rtren;;siir,psikart

trtanusia sebagai mrkltl:k srrsi.li dan

ekononti ) ang b::-:tt..rai dalam
Setiap manusia pasti mempunyai keinginar

Keinginan manusia itu tidak terbatas. Satu keingina

dipenuhi, muncul keinginan berikutnya.

nrenrcnuhi kebuiui

Demikian seterusnya. Apakah semua keinginan manusia itu dapat dipenuhi? Tidak selalL

Kita harus memilih mana keinginan kita yang betul-betul diperlukan. ltulah yang dimaksudka

dengan kebutuhan.

Manusia Merupakan Makhluk Sosial dan Ekonomiyang Bermoral

Setiap manusia pasti mempunyai keinginan. Keinginan manusia itu tidak terbatas. Sat

keinginan dipenuhi, muncul keinginan berikutnya. Demikian seterusnya. Apakah semu

keinginan manusia itu dapat dipenuhi? Tidak'selalu. Kita harus memilih mana keinginan kit

yang betul-betul diperlukan. ltulah yang dimaksudkan dengan kebutuhan. Jadi, kebutuha

ialah sesuatu yang harus dimiliki agar dapat bertahan hidup. Kebutuhan manusia antara lai

makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan kebutuhan akan orang lain. Dalat

memenuhi kebutuhannya, manusia berhubungan dengan orang lain dan memerhatika

keterbatasan sumber daya. Artinya, manusia bertindak sebagai makhluk sosial dan jug

makhluk ekonomi. Abraham Maslow, seorang pakar aliran Humanisme,membagi kebutuha

manusia menjadi 5 bagian yang menurutnya merupakan suatu hierarki dari yang palir

rendah (kebutuhan fisiologis dasar) sampai ke paling tinggi (kebutuhan aktualisasi diri).

1. Manusia sebagai Makhluk Sosial

Apa itu makhluk sosial? Adakah orang yang dapat hidup sendiri? Jika ada orang yar

dapat hidup sendiri, dia akan mati dalam kesendiriannya. Manusia tidak dapat tidak pat

membutuhkan orang lain. Seumur hidupnya manusia pasti membutuhkan orang lai

Ketika dilahirkan, manusia sangat bergantung pada ibunya. Dalam hidup sehari-hari, d

berhubungan dengan orang lain. Ketika meninggal pun, dia membutuhkan orang la

untuk menguburkannya. Dilihat dari siklus hidupnya yang selalu berhubungan dengi

R inglkasan ltfl ateri Pemhelalar&m.



dan membutuhkan orang lain, manusia dikategorikan sebagai makhluk

dasarnya manusia adalah makhluk sosial (homo sosialis).

Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan berbagai kegiatan, berinteraksr dengan

sesama manusia dan lingkungannya. Hal itu dilakukan untuk mempertahanhan hidupnya

dan berkembang. Mungkin saja ada orang yang dapat nrencari makanannya sendiri,

membuat pakaiannya sendiri, bahkan membuat rumahnya sendiri. Narnun, [:r-rkarr berarli

dia tidak membutuhkan orang lain. Bayangkanlah apabila kita tidak melakukan kegiatan

apa pun dan tidak berinteraksi dengan siapa punl

Sebagai makhluk sosial, manusia berusaha

memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan

sosialnya. Kehidupan sosial manusia cukup beragam.

misalnya kebutuhan untuk berhubungan dengan

orang lain, kebutuhan keamanan, kebutuhan

pendidikan, kebutuhan kesehatan.Sebagai makhuluk

sosial, manusia pun berusaha memenuhi kebutuhan

sosialnya. Kebutuhan sosial tersebut antara lain

mengadakan kegiatan bersama. Kegiatan bersama ini bertuluan untuk membangun

komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan. lngatkah i(amu cahwa taqpa

komrlnikasi, tidak akan terjadi interaksi sosial? Salah satu contoh kegiatan bersama ialah

. gotong royong membersihkan lingkungan. Dalam kegiatan ber-gotong ro:i ang yang

Eiadakan secara rutin, misalnya satu bulan sekali, warga dapat berter::r ,rergan warga

lainnya, membicarakan keamanan lingkungan, kesempatan kerja bagi anggcta #arganya

yang belum memiliki pekerjaan, dsb. Manusia hidup di tengah-tengah n.'rasyarakat'.

Dengan demikian, manusia harus memerhatikan nilai dan norma-norrna 'yang oerlaku di

masyarakat. Nilai dan norma inilah yang menjaga keteraturan hubunEan dalam

masyarakat. Untuk itu, manusia memerlukan lembaga yang mengatur kegiaian-kegiatan

sosial manusia, misalnya kantor urusan agama tempat melangsungkan pernrkahan juga

undang-undang perkawinan. l

Kebutuhan sosial lainnya ialah pendidikan. Pendidikan akan membuka rvawasan

seseorang. Proses pendidikan turut membantu membentuk kepribadian Dengan

demikian, proses pendidikan juga membantu dalam meningkatkan morai seseorang.

Sebagai makhluk sosial yang bermoral, manusia harus berperilaku sesuai dengan norma

dan nilai yang berlaku di masyarakat. Misalnya, para pendidik akan mengajarkan bahwa

dengan menjalankan ajaran agama dengan benar, kita akan terhindar darr penyakit sosial

yang ada di masyarakat.

2. Manusia sebagai Makhluk Ekonomi :

Ekonomi berasal dari kata oikonomia (bahasa Yunani): oikos berarti rumah tangga

dan nomos berarti aturan. Secara sempit, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah

tangga. Secara luas, ekonomi berarti semua kegiatan manusia dalam,usahan,yl,,untuk

Pada
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memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya yang

terbatas.

Setiap kebutuhan menuntut pemenuhan. Ketika haus, kita minum. Ketika lapar, kita

makan. Kita akan berusaha memenuhi semua kebutuhan kita. Namun, dalam memenuhi

kebutuhan itu, kita harus memerhatikan kemampuan kita. Misalnya, jika lapar dan uang

.kita pas-pasan, kita harus dapat mengaturnya sehingga mendapat makanan yarig bergizi.

Di sisi lain, jika kita punya banyak uang, belum tentu apa yang kita butuhkan tersedia di

pasaran. Misalnya, jumlah penduduk lndonesia sangat banyak. Sebagian besar

menggunakan minyak tanah untuk keperluan rumah tangga. lngat bahwa minyak tanah

merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, pada suatu saat,

minyak tanah akan habis. Walaupun kita punya uang untuk membeli, tapi di pasaran tidak

ada minyak tanah. Kebutuhan kita akan minyak tanah tidak terpenuhi. Kita harus mencari

alternatif bahan bakar lainnya. Oleh sebab itu, kita Untuk memenuhi kebutuhannya,

manusia melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan manusia dalam memenuhi atau

memuaskan kebutuhannya harus sesuai dengan kemampuannya. Kegiatan inilah yang

menunjukkan kedudukan manusia sebagai makhluk ekonomi (homo economicus).

Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, manusia berusaha memilih dan menggunakan

sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhannya dengan memerhatikan nilai-nilai

agama dan norma-norma sosial, tidak merugikan orang lain, menggunakan sumber daya

alam secara selektif, serta memerhatikan kelestarian lingkungan.

Perilaku Manusia dalam PemanfaatanSumber Daya

Kita telah belajar bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas. Demikian pula

kebutuhannya. Terpenuhi kebutuhan yang satu, muncul kebutuhan berikutnya. Padahal,

untuk memenuhi kebutuhannya, manusia sangat bergantung pada kemampuan atau

sumber daya yang ada. Ketika bayi, semua kebutuhan manusia dipenuhi oleh orang

tuanya. Makin dewasa, manusia harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia harus

mencari makanan untuk makannya. Dia harus mencari pakaian untuk menutupi dirinya.

Dia harus mencari rumah tempat berlindungnya. Dia akan melakukan berbagai cara agar

kebutuhannya itu dapat dipenuhi. Dalam usahanya memenuhi kebutuhannya, manusia

harus memerhatikan sunlber daya yang dimiliki. Ada berbagai bentuk sumber daya,

biasanya berupa barang atau jasa, misalnya tenaga, kendaraan, uang, pikiran, dan lain

lain. Sumber daya inilah yang merupakan alat pemuas kebutuhan manusia.

Dalam usaha memenuhi kebutuhannya, manusia harus selektif dalam memilih dan

memanfaatkan sumber daya. Mengapa kita harus selektif dalam memilih dan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia itu? Contoh, Beni diberikan uang oleh orang

tuanya satu hari Rp5.000,00. Pada hari itu, dia harus membeli bolpen karena bolpennya

habis, padahal dia harus belajar sampai sore hari. Artinya, dia harus membeli makan

siang di sekolah. Uangnya pasti.kurang untuk dua kebutuhan tersebut, bukan?! Dalam

kasus ini, makan siang dan bolpen adalah kebutuhan'
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Lembar Kerla $iswa Mandiri

Keriakan di buku tugasmu. Amati lahan di sekitat tempat tinggalmu.

1. Apa laha

Jawab:

n tersebut termasuk lahan untuk pertanian atau lahan bukan untuk pertanian?

Jika untuk lahan pertanian, tanaman apa yang cocok ditanam? Mengapa?

Jawab: ...............

Jika lahan bukan untuk perlanian, cocok digunakan untuk apa lahan tersebut? Mengapa?

Jawab: ...............

4. Bagaimana pendapatmu mengenai lahan yang tidak dimanfaaixar padahal lahan tersebut

sangat potensial dan mampu memberikan hasil?

..!awab:

fueffipfuar Kerla Siswa Kelompok

Keriakan dan diskusikan bersama kelompok kalian!

1) Menurutmu apakah kegiatan ekonomi perdagangan dan jasa cocok dilakukan di

2) Berikan contoh beberapa kegiatan ekonomi yang paling cocok bagi penduduk 
.

daerah dataran rendah dan daerah data1. 
: 

"1

IB. Kegiatan Ekonomi

Tindakan ekonomi dilakukan dengan usaha memilih beberapa pilihan tindakan yang;

paling menguntungkan. Tindakan pemenuhan kebutuhan harus dipilih mana Yang

didahulukan dan mana yang dapat ditunda. Kegiatan memilih ini perlu didasari tindakan

rasional. Tindakan rasional merupakan tindakan membandingkan antara besarnya jumlalr

pengorbanan dengan besarnya jumlah hasil yang akan diperoleh. Jika dalam suatu kegiatan

ekonomi, jumlah pengorbanan lebillt,,besar daripada .jumlah hasil yagg. diperoleh maka.



tsT'dffiIffifrii u""urt tioat rasionat. seuiliknya, jika jumlah hasil yang diperoleh lebih

besar dari pada jumlah pengorbanan maka'kegiatan ekonomi disebut rasional' Tindakan

rasional dalam kegiaian ekonomi didasari oleh pilihan-pilihan tertentu.

Manursia akan menrilih pengorbanan terkecil untuk mencapai tujuan tertentu atau dengan

]pengornpnan tertentu demikian disebut prinsip ekonomi' Jadi, prinsip ekonomi adalah

lpertrmuangan yang disertai dengan pengorbanan tertentu untuk mencapai hasil yang

aksimal. Pelaksanaan prinsip ekonomi ini sangat berhubungan dengan tindakan memilih'

Untuk memenuhi kebutuhan perlu didasari prinsip ekonomi dengan menentukan pilihan-

pilihan dan pertimbangan yang urutannya dimulai dari kebutuhan paling mendesak'

kemudian kebutuhan mendesak, dan yang terakhir kebutuhan yang tidak mendesak' Prinsip

ekonomi berraku bagi setiap orang. penerapan prinsip ekonomi daram kehidupan sehari-hari,

dapat dilakukan daiam kegiatan konsumsi (konsumen), kegiatan produksi (produsen), dan

distribusi (distributor).

Kegiatan ekonomi konsumen

Konsumen adalah pemakai barang. sehingga kegiatan ekonomi konsumen dilakukan

dengan memperhatikan hal-hal berikut'

a. Menyusun skala prioritas kebutuhan dengan mendahulukan kebutuhan yang paling

mendesak dan seterusnya sampai pada yang tidak mendesak.

b. Mer-nperhatikan kemampuan atau daya belinya'

c. Memperhatikan perbandingan manfaat dan nilai yang akan diperoleh dengan biaya

yang dikeluiarkan. Misalnya, ketika kamu akan berangkat ke sekolah' kamu lebih

rnenrrlrlr naik arrgkot yang ongkosnya murah, meskijalannya memutar dan lebih cepat

Kegiatan ekonomi Produsen

Produsen adaiah pembuaupemroduksi. Dalam bertindak produsen senatiasa

menggunakan prinsip ekonomt produsen dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

berikut.

1. Menggunakan r:ahan mentah berkualitas tinggi dengan harga yang murah'

2. Mernbuat analrsrs kebutuhan pasar agar barang yang diproduksi dapat laku terjual'

3. Menyediakan barang atau jasa yang sesuai keinginan/selera pemakai'

4. Menghasilkan barang atau jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing'

5. Menentukan lokasi pabrik yang dekat bahan baku'

; o...rerotelran nranfaat atau laba yang lebih besar. Misalnya, jika kamu adalah seorang
;' 

. produsen tape maka kamu harus menggunakan singkong dengan harga murah'

namun kulitasnya baik sebagai bahannya, sesuai permintaan konsumen yang

membutuhkan tape yang enak dan kualitasnya baik'
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3. Kegiatan ekonomi distributor/pedagang

Distribusi adalah penyebaran barang, dalam bertindak juga ber prinsip ekonomi

distributor/pedagang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Barang yang dijual disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masyarakat dengan

harga bersaing dan bermutu.

2. Menyesuaikan alat angkut dengan karakteristik barang.

3. Membeli barang secara langsung dari produsen sehingga harganya lebih murah dan

keuntungan yang diperoleh lebih maksimal. Misalnya, jika kamu seoiang penjual

mangga, akan lebih baik membeli mangga langsung dari penanamnya. Selain

harganya murah, keuntungan yang kamu peroleh juga lebih besar. maka setiap orang

yang menerapkan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhanya selalu:

1) Bertindak rasional

Bertindak rasional artinya orang dalam melakukan tindakan ekonomi selalu

menggunakan akal sehatnya, dan bukan berdasarkan hawa nafsu dan emosinya.

2) Bertindak ekonomis

Bertindak ekonomis artinya orang dalam melakukan tindakan ekonomi selalu

menggunakan perhitungan-perhitungan yang cermat dan perencanaan yang matang.

3) Bersikap hemat

Bersikap hemat artinya orang dalam melakukan tindakan ekonomi selalu menghindari

pemborosan dengan membeli kebutuhan hanya barang-barang yang memang benar-

benar dibutuhkan.

Membuat skala prioritas

Membuat skala prioritas artinya orang akan membuat urutan pemenuhan kebutuhan

berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu mulai pemenuhan kebutuhan yang paling

mendesak sampai kebutuhan yang bisa ditangguhkan pemenuhannya.

Bertindak dengan prinsip cost and benefit

Bertindak dengan prinsip cost and benefit artinya orang dalam melakukan kegiatan

selalu memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diterima dari

kegiatan yang dilakukannya.

4)

5)

&.embar Keria Siswa ltlandiri

Keriakan soal-soal berikut ini!

Buktikan 3 pernyataan beserta contohnya yang menyatakan

makhluk sosial dan makhluk ekonomi!

Lengkapi tabel di bawah inil

bahwa diri Anda adalah

Ilma Pengetahuan Sosial - T@a / ttelas Wt / fleruM G$aI - fi



No; Istilah

1 Homo Socius

2 Zoon Politicon

3 Homo Homini Socius

4 Homo Economicus

Lembar Keria Siswa Kelompok

Bersama kelompok Anda, carilah artikel atau wacana yang membicarakan tentang

konsumsi, produksi dan distributor. Kemudian diskusikan tentang hal di bawah ini!

Bergerak dalam bidang apakah wacana yang Anda dapatkan tersebut!

Apakah para pelaku ekonomi tersebut sudah memerhatikan norms atau

berlaku! Jelaskan!

3. Apa keuntungan dad adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku

ekonomi tersebut!

4. Hasil diskusi bersama kelompokAnda buatlah kesimpulan, kemudian terangkan di
' 'depan kelas secara bergantian.

aturan yang

berasal dari gabungan

nomos, anti dari nomos

1. Hal-hal yang disesuaikan

inkulturasi, kecuali ....

a. budaya

b. norma

c. unggul
,.:..1-., , :'JS,.'d. nrlar

2. Kala ekonomi

kata oikos dan

adalah....

a. rumah tangga

b. aturan

c. sasaran

dalam

,tuttM@w$n*frdn:f"u,
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4.

d. pengelolaan

Manusia dalam 
" melakukan kegiatan

ekonomi bertujuan untuk ....

a. Bersosialisasi

b. mendapatkan kekuasaan

c. kepentingan orang lain

d. memenuhi kebutuhan

Manusia melakukan tindakan ekonomi

disebabkan oleh ....

a. karena sebagai manusia ekonomi

b. meningkatnya jumlah Penduduk

c. kebersamaan da[am kelompok

d. kelemahan yang dimiliki manusia

Wujud dari alat pemuas kebutuhan

manusia adalah ....

a. jasmani dan jasa

n. rbhani dan barang

" c. iasmani dan rohani

d. barang dan jasa

6. Karena pemikirannya ia dijuluki sebagai

bapak ekonomi modern, Yaitu ....

a. Aristoteles

b. Adam Smith

c. David Ricardo

d. Paul Samuelsbn

7. Tujuan manusia melakukan interaksi

dengan manusia yang lainnya adalah ....

a. memperk'enalkan jati diri dan ketu-

runannya

b. mendapatkan penghargaan dari se-

sama

mempertahankan hidupnya dan ber-

kembang

mendapatkan kekuasaan dan, keba-

hagiaan )

Hubungan antara kebutuhan manusia

dengan alat pemuas kebutuhan adalah

a. Horisontal

b. Vertikal

c berbanding lurus

d. berbanding terbalik

Manusia memiliki kelemahan dalam

menjalani hidupnya, sehingga mendo-

rong untuk hidup berkelompok. Hal ini

bentuk dari rasa ....

a. Sosial

b. Seperjuangan

c. Kebanggaan

d. untuk bersatu 
...:

10: Manusia sebagai teman bagi manusta

lainnya merupakan penjdbaran,-diri

istilah....

a. homo sosialis

b. homo politicon

c. homo homini socius

d. homo homini economicus

Munculnya sifat egois dari diri manusia.

Dalam hal ini manusia berkedudu-kan

sebagai ....

a. homo sosialis

b. homo politicon

c. homo homini socius

d. homo economicus :

lstilah zoon politicon pertama kati

diungkai:kan oleh .... 
"

a. Aristoteles

b. Adam Smith

c. David Ricardo

d. Paul Samuelson

13. Hal yang menyebabkan kelalskaan

11.

12.

d.



adalah ....

a. ketidakjujuran

b. keterlambatan

c. ketidakseimbangan

d. kekeliruan

14. Sesuatu yang diinginkan manusia dalam

hidupnya disebut ....

a. ekonomi

b. kebutuhan

c. kepentingan

d. cita-cita

15. Seseorang dikatakan mengalami

kemakmur-an apabila ....

a. sebagian dari kebutuhannya tercukupi

b. dapat melakukan perjalanan ke luar

negeri

c. semua kebutuhannya telah terpenuhi

d. memiliki kekayaan yang melimpah

Di bawah ini sikap yang harus dimiliki

produsen yang bermoral, kecuali .'..

a. menggunakan teknologi dan sumber

daya yang tePat guna

b. memerhatikan kelestarian lingkungan

disekitamya

c. memberikan perlindungan bagi para

karyawan dan keluarganya

d. tidak memperdaya konsumen melalui

iklan yang menYesatkan

17. Kebutuhan hidup dari manusia memiliki

sifat....

a. konsekuen

b. negatif

c. tetaP

d. tak terbatas

18. Untuk memenuhi kebtrtuhan 'fildupnya,

i manrtia melakukan ....

a. interaksi dan kerjasama

b. belajar dan bekerja

c. usaha dan memasarkannYa

d. sosialisasi dan inkulturasi

19. Jumlah dari alat pemuas kebutuhan

manusia yaitu ....

. a. tidak seimbang

b. terbatas

c. tidak terbatas
' 

d. seimbang

20. Di bawah ini yang tidak termasuk peran

manusia dalam kegiatan ekonomi adalah

a-'nonrrr"n

b. distributor

c. produsen

d, penanam saham

21. Alat pemuas kebutuhan yang yang

berwujud jasa, misalnya ....

a. hiburan

b. pakaian

c. makanan

d. rumah

22. Mengutamakan kebutuhan yang paling

penting dan yang mendesak disebut .'..

a. pilih-pilih

b. selektif

c. skala Prioritas

d. penghematan

23. Kata oikos dan nomos berasal dari

bahasa ....

a. Belanda

b. Yunani

c. Prancis

d. lnggris :, .,,, ,,

16.

,n#

9- 's
i55



30

,

a

ti
i

::25

14

1.:

!:

rl

t:!

a. rumah tangga

b. aturan

c. sasaran

d. pengelolaan

Berusaha untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, dalam hal ini disebut....

a. homo sosialis

b. homo politicon

c. homo homini socius

d. homo economicus

Agar tidak merugikan kepentingan orang

lain, dalam melakukan tindakan ekonomi

diperlu-kan adanya ....

a. Keterbukan

b. Kebersamaan

c. Pemerataan'

d. mbral

Permasalahan ekonomi dapat timbul

karena....

a. alat pi:muas kebutuhan yang terbatas

b. kebutuhan manusia yang terns

meningkat

c. proses interaksi antara manusia

dalam kehidupan

d. adanbbenar

lkut kegiatan siskampling, kerja bakti

kampung merupakan penruujudan dan ....

a. homo sosialis

b. homo politicon

c. homo homini socius

d. homo economicus

Yang dimaksud dengan ilmu ekonomi

adalah ....

a. ilmu tentang kehidupan manusia

b. ilmu tentang bagaimana memenuhi

kebutuhan irr'i Y'

c. ilmu tentang bagaimana mengatur

rumah tangga

d. ilmu tentang rumah tangga

Seseorang yang pendapatannya sema-

kin tinggi menyebabkan kebutuhannya

a. terbatas

b. seimbang

c. tidak tetap

d. bertambah

Pengusaha tidak akan berhasil tanpa

karyawannya begitu pula sebaliknya. Hal

ini membuktikan bahwa manusia sebagai

a. homo sosialis

b. homo politicon

c, homo homini socius

d. homo econanricus

Manusia sebagai makhluk ekonomi yang

bermoral maka akan ....

a. bertindak egois clan mementingkan

diri sendiri dalam berusaha

b. tidak menghiraukan keadaan diseki-

tarnya

c. mengeksploitasi sumber daya yang

ada demi kepuasan memenuhi

kebutuhan

d. memenuhi kebutuhannya dengan

berpedoman pada skala prioritas

kebutuhan

33. Segala sesuatu yang diperlukan manusia

untuk kelangsungan hidupnya disebut ....

a. cita-cita

b. bakat dan minat

c. kebutuhan

d. kernakmuran

31.26.

27.

28.

32.

29.



35.

Di bawah ini merupakan tindakan

ekonomi yang rasional, kecuali ....

a. mengolah koran menjadi hiasan yang

bernilai

b. menabung demi membiayai 
3g

kehidupan yang akan datang

c. membeli buku untuk menambah

wawasan keilmuan

d, menjual perabotan rumah untuk

membeli perhiasan demi gengsi

Pernyataan yang benar mengenai

keinginan manusia dalam memenuhi

kebutuhannya, kecuali....

a. Umur memengaruhi manusia dalam

memenuhi kebutuhannya

b. musim tidak memengaruhi keinginan

manusia memenuhi kebutuhannya

c. orang yang memiliki banyak sumber

daya ekonomi make keinginan untuk

memenuhi kebutuhannya lebih besar

d. semakin tinggi tingkat pendidikan

sasetirang make k6butuhannya akin

semakin meningkat den bervariasi

Kayu yang diolah menjadi kapal,

merupakan contoh dari ....

a. time utility

b. service utility

c. form utility

d. place utility

Di bawah ini merupakan contoh pengo-

lahan sumberdaya manusia, yaitu ....

a. intensifikasi

b. spesialisasi

c. ekstensifikasi

d. dlversifikasi

Makanan bagi orang yang kelaparan,

merupakan kebutuhan ....

40.

42.

a. pokok

b. sekarang

c. jasmani

d" rohani

Pemenuhan kebutuhan

meningkatkan kedudukan

disebut....

yang dapat

di masyarakal

a. kebutuhan ekonomi

b. kebutuhan tersier

c. kebutuhan mesa depan

d. kebutuhan primer

Perlengkapan make up merupakansalal

satu contoh dari ....

a. kebutuhan ekonomi

b. keburtuhan individu

c. kebutuhan sosial

d. kebutuhan jasmani

Kapas, getah karet merupakan contol'

dari barang ... .

a. mentah

b. jadi

c. industri

d. ekonomi

Contoh dari kebutuhan sekunder adalal'

a. peralatan elektronik

b. mobil mewah

c. rumah mewah

d. makanan

Barang yang dinikmati hingga habis

secara langsung atau bertahap disebu

a. barang pribadi

b. barang konsumen

c. . barang ekonomi

d. barang tetap

41

36.

37.

43

38.
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Yang bukan termasuk barang menurut

kelangkaannya adalah ....

a. barang ekonomi

b. barang non-ekonomi

c. barang bebas

d. barang pribadi

Kebutuhan rohani dapat dipenuhi sepefti

di bawah ini; kecuali ....

a. Rekreasi

b. pertunjukkan musik

c, peralatan olahraga

d. ceramah keagamaan

Barang yang sudah siap untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat

disebut....

a. barang substitusi

b. barang bergerak

c, barang produksi

"' d. barang jadi

Barang yang dapt dijadikan sebagai

jaminan jangka panjang adalah ....

a. barang ekonomi

b. barang tidak bergerak

c. barang bergerak

d. barang produksi

Barang lebih berguna setelah berpindah

kepemilikannya disebut ....

a. place utility

b. time utility

c. service utility

d. ownership utility

kerjasama bertujuan ....

a. saling menguntungkan

b. mencari kedudukan

c. memperoleh kepuasan

d. untuk bersosialisasi

Sumber daya slam yang sifatnya tidak

terbatas di alam misalnya ...

a. hutan

b. laut

c. udara

d. hewan

Barang yang cara memperolehnya tanpa

pengorbanan disebut . .

a. barang bebas

b. barang produksi

c. barang mentah

d. barang tidak bergerak

Seorang produsen mengembangkan

barang yang sudah ada agar menarik

dan berbeda dengan yang lain,

merupakan cara mengatasi ....

a. kejenuhan karyawan

b. keanekaragaman kebutuhan

c. ketidakpuasan karyawan

d. persamaan produk

Di bawah ini yang termasuk dalam

barang setengah jadi adalah ....

a. ban

b. benang

c. perabot rumah tangga

d. mesin pabrik

55. Kebutuhan yang hanya memberikan

manfaat kepada seorang saja disebut....

a. kebutuhan individu

. b. kebutuhan pokok

c. kebutuhan jasmani

d. kebutuhan ekonomi

46.

53.

47.

54.

48

49. Pasir di sungai tidak berguna, setelah

dibawa ke tempat proyek menjadi barang

ekonomi, hal ini kegunaan barang

menurut....

a. time uti[ity c. form utilitY

b. service utility d. place utility

50. Sebenarnya manusia melakukan
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mengambil keputusan secara tepat 
[,

1. Kemampuan untuk berpikir dengan baik dan mampu

disebut...

2. Peran manusia yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yaitu...

3. Keterbatasan alat pemuas kebutuhan menyebabkan terjadinya...

4. Keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, merupakan penrvujudan dari...

5. Melakukan spesialisasi, merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh...

6. Zoon politicon memiliki anti yaitu...

7. Manusia sebagai makhluk sosial, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya...

8. Peran manusia dalam menjalani kehidupan sebagai...

9. Proses integrasi individu dengan masyarakat terutama penyesuaian sikap dan kebiasaan

sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat disebut...

10. Hal yang harus diperhatikan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya adalah...

1. Sebutkan aspek-aspek yang hares dimiliki makhluk ekonomi dalam melakukan tindakan

ekonomi!

Jawab:

2. Sebutkan faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan manusia dalam melakukan

kebutuhannya!

Jawab:

3. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Jelaskan maksudnya!

Jawab:

4. Jelaskan maksud darn manusia sebagai homo sosialis dan homo economicus!

Jawab:

5. Sebutkan ciri-ciri dari manusia sebagai makhluk sosial!

Jawab:

"' ' " """" ' 'i'

6. Jelaskan dengan peran manusia dalam kegiatan ekonomi!

Jawab : ...............
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Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia dalam melakukan

kebutuhannya!

Jawab: ............... ..:..............

Jelaskan foktor-faktoryang mendorong manusia u ntuk hidup bermasyarakat!

Jawab : ...............

Jelaskan pandangan Adam Smith tentang kemakmuranl

Jawab : ...............

Jelaskan aspek-aspek yang harus dimiliki makhluk ekonomi dalam melakukan tindakan

ekonomi !

Jawab : .................

IaWablah pertanyaan berikut ini!

1. Bagaimana yang sebaiknya dilakukan pelajar bila kebutuhannya belum dapat terpenuhil

Jawab : ...............

2. Apa yang dapat terjadi bila suatu fasilitas diberikan kepada orang yang tidak sepatutnya

memperoleh fasilitas tersebut!

3. Apakah sumber daya alam dapat mempengaruhi kebutuhan seseorang?

Jawab : ...............

4. SDM seperti apa yang menggunakan SDA dengan baikl

o
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Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia sering menggunakan perasaan atau

egoisme, jelaskan pendapatmu!

Jawab:

Iawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Jelaskan tentang sumber daya alam!

Jawab : ...........,,..

2. Sebutkan cara memuaskan kebutuhan menurut intensitasnya!

Jawab : ...............

3. Apa yang dimaksud dengan kebutuhanl

Jawab: ............... .,....!,'........r.r.,

4. Jelaskan

Jawab:

tentang barang yang ditinjau dari segijaminannyal

5. Sebutkan

sekunder!

faktor-faktor yang menyebabkan kebutuhan tersier kebutuhar

Jawab:

r"r
\72 ' 
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St:rndar KomPctensi

- Nlcrtiatriirrti usoha ulatlrtsit't mcnrcnulti

kcbuttthan.

l(orrrpctcnsi Dasar

- \,lcrrgitlcntitikasi tintiakan ekononii

bcrclasarkan trttlti1' darl plinsip ckononri

dirianr bcLbagai kegiatan schari-hali'

Tujuan Penrbelajaran

- Setelah mcnrpelajari materi ini sisiia

dihirrapli.an dapirt mcndeskripsikan

tintlakan ekonouli lrerdasarkan nlotil

clan prinsip ekonouli dalatn bcrL'agui

kegiatan sehari'hari.

SebagaimahklukSosial'anakmudainibegitumemerhatikanlingkungandimanadia

tinggat sebagai makhluk ekonomi, dia berhitung dengan teliti untung rugi mendirikan

suatu usaha. Ketika pada akhirnya dia memutuskan, untuk mendirikan bengkel, dalam hal

ini, dia telah melakukan tindakan ekonomi. Dia melakukan tindakan itu berdasaftan motif

dan prinsip et(onoml. Pemilihan dan pengalokasian sumber daya harus dilakukan agar

sumber daya tersebut dapat digunakan Secara optimal' Bahkan kamu pun sering

inelakukan tindakan sePerti itu.

Tindakan Ekonomi dalam Kegiatan Sehari-hart 
,,

Setiap kegiatan yang dilakukan' perorangan atau ;.:

kelompok, masing-masing memiliki alasan atau motlt

tertentu dengan prinsip tertentu pula' Misalnya,

temanmu Rixa diberi uang oleh orang tuanya'

Digunakan untuk apa saja uang itu? Banyak pilihan

YII
turrd

;

t'

,{

;..
4

,l

-..

.:

!,

'l,l

,.]

" ni!s /,t
\Z#'

-2t//*
.ft<** 

El

a
iil

penggunaan atau pengalokasian uang itu' Rixa dapat ffi
menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Rixa ffitr, - #_
mungkin akan menggunakan uang itu Llntuk ongkos 

=T:l 
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naik angkot xe sexolah, jajan, beli alat tulis, menabung' dan lainnya' Ketika Rixa

memutuskan untuk menggunakan uangnya untuk membeli buku tulis, misalnya, tentunya

dia mempunyai alasan tertentu. Misalnya, daripada jajan, lebih baik beli buku tulis karena

buku tulisny. t'l.bi.. Rixa memutuskan untuk membeli buku karena dia membutuhkan

buku tulis. Keputusannya untuk membeli buku ini adalah tindakan ekonomi' Penggunaan

sumber daya secara optimat untuk memenuhi kebutuhan manusia merupakan tindakan

Gsan Materi Pembelaiaran



ekonomi. Ketika Rixa membeli buku tulis, dia adalah konsumen. Nah, tindakan ekonomi

bapat ditemui dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi" Artinya, dalam

memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan berbagai kegiatan. Misalnya, sebagai

karyawan, tukang sayur, pengemudi bus, sekretaris, manajer, dan lain-lain.

Motif Ekonomi

Motif ekonomi ialah keinginan yang menjadi pendorong manusia melakukan kegiatan

ekonomi. Biasanya seseorang atau kelompok memiliki alasan atau keinginan atau

dorongan tertentu dalam setiap keputusan penggunaan sumber daya. Alasan atau

dorongan atau keinginan seseorang atau kelompok dalam penggunaan sumber daya ini

merupakan motif ekonomi. Banyak alasan atau motif yang mendorong seseorang atau

sekelo.mpok orang melakukan tindakan pengalokasian sumber daya yang dimiliki untuk

memenuhi kebutuhannya. Bahkan, untuk sebuah kegiatan ekonomi yang sama, motif

ekonomi seseorang dapat berbeda dengan motif orang lainnya. Misalnya, Rixa dan

temannya pergi ke toko buku. Mereka sama-sama membeli buku tulis. Rixa membeli buku

tulis karena buku iulisnya habis. Temannya membeli buku tulis untuk diberikan kepada

adiknya. Berbeda motifnya, bukan? Darr contbh di atas juga dapat kita lihat bahwa ada

dua sumber motrf. yaitu motif dari dalam dan motif dari luar diri manusia. Motif yang

dimiliki Rixa adalah motif dari dalam dirinya, dia mau beli buku karena bukunya habis. lni

dikenal sebagai motif intrinsik. Berbeda dengan temannya yang membeli buku untuk

diberikan kepada adiknya. Ada faktor dari luar yang mendorong teman Rixa membeli

buku tulis, yaitu kebutuhan adiknya. lni disebut motif ekstrinsik. Jadi, apa saja motif

ekonomi itu? Berbagai motif manusia melakukan tindakan ekonomi dapat dibedakan

menjadi motif memperoleh keuntungan (laba),. motif memperoleh penghargaan dari

masyarakat, motif membantu sesama manusia,"motif memperoleh kedudukan, dan motif

menjamin masa depan.

B. Motif Memperoleh Keuntungan

Adakah di antaramu yang ingin rugi? Pada umurnnya, tidak ada seorang pun yang

ingin rugi dalam hal apa pun Seorang siswa akan belajar sungguh-sungguh agar naik

kelas. Jika dia mendapat ranking pertama, dia akan diterima di sekolah favoritnya.

Jika dia tinggal kelas, dia akan rugi waktu, orang tuanya juga harus membayar uang

sekolah dua kali untuk kelas yang sama.

C. Motif Memenuhi Kebutuhan Sendiri

Setiap orang mempunyai kebutuhan. Kebutuhan itu harus dipenuhi. Dia akan

melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya itu. Misalnya, Siti adalah

seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak yang masih kecil. Suami Siti

adalah seorang pemulung. Penghasilan suaminya yang pas-pasan untuk makan

mendorong Siti untuk mencari penghasilan tambahan. Siti kemudian bekerja sebagai

pencuci pakaian di rumah orang. Dengan demikian, dia mendapat upah yang dapat

diOu11[qn untuk memenuhi kebuty!r_11__ keluarganya. Tindakan ekonqmi yang

Y
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dilakukan oleh Siti, menjadi buruh cuci, didorong oleh

kebutuhan sendiri.

D. Motif Memperoleh Penghargaan Masyarakat

Setiap orang selalu berusaha meningkatkan

prestasinya. Andi selama ini menjadi anak yang biasa-

biasa saja di sekolahnya. Melihat. Rudi, teman

sekelasnya selalu menjadi juara kelas sejak mereka

SD, Andi bertekad untuk menjadijuara kelas. Dia pun

ingin dihargai seperti Rudi

keinginan untuk memenuhi

E. Motif Membantu Sesama Manusia

Perhatikan.kembali ilustrasi pada awal bab ini. Dalam ilustrasi tersebut, orang muda

itu melakukan tindakan ekonomi untuk membantu para pemuda di kampungnya.

Sering kali kita jumpai tindakan ekonomi seseorang atau kelompok didasarkan pada

alasan atau keinginan atau motif membantu sesasama manusia. Mereka

mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat atau menyampaikan

suatu barang atau jasa yang didorong oleh keinginan atau motif membantu sesama

mpnusia.

F. Motif Menjamin Masa Depan

'ir Pernahkah kamu menabung? Untuk apa kamu menabung? Menabung ialah salah

satu bentuk tindakan ekononrr y',r''1 bertUjuan menyimpan uang untuk keperluan di

masa mendatang. Setiap orang pasti ingin memiliki masa depan yang lebih baik.

Untuk itu, mereka akan bekerja semaksimal mungkin untuk mengumpulkan uang.

Uang yang mereka peroleh tidak dihabiskan saat itu juga.

3. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi adalah usaha atau pertimbangan yang disertai pengorbanan sekecil-

kecilnya untuk mencapai hasil tertentu. Atau sebaliknya, usaha atau pedimbangan yang

. disertai pengorbanan tertentu untuk mencapai hasil yang sebesarbesarnya. Dua hal

penting yang harus diperhatikan dalam prinsip ekonomi ialah diketahuinya nilai

pengorbanan yang diberikan dan hasil yang akan dicapai. Prinsip ekonomi ini menjadi

landasan bertindak dalam mengambil keputusan penggunaan atau pengalokasian

sumber daya agar dicapai hasil yang optimal. lntinya penggunaan atau pengalokasian

sumber daya itu harus efisien. Dengan kata lain, efiensi itu pada dasarnya merupakan inti

dari prinsip ekonomi.

Manfaat Prinsip Ekonomidari sudut pandang pembeli, penjual, dan produsen.

a. Prinsip ekonomi bagi pembeli : dengan uang yang dia miliki, dia dapat mencapai

tingkat kepuasan yang maksimal karena tepat dalam memilih tempat dan barang yang

dibutuhkannya.
,ti-,r!ri',',



lembar Keria Siswa Mandiri

@b,g.,p",l,,l.membelibarangdenganmututerbaikdenganharga
yang serendah-rendahnya untuk dijual kembali dengan harga tinggi yang rasional

melalui pelayanan sebaik-baiknya. Menjual barang yang bermutu dengan harga tinggi

tapi rasional adalah prinsip ekonomi seorang penjual'

c. Prinsip ekonomi bagi produsen : memproduksi barang berkualitas baik yang laris di

pasaran dengan biaya sekecil mungkin dan menjualnya sebanyak mungkindengan

harga yang Paling menguntungkan

1. Sebutkan motif dari Anda sebagai pelajar!

Jawab : ........'......

2. Sebutkan prinsip ekonqmi yang pernah Anda lakukan! Jelaskan!

Jawab : ...........'...

1. Diskusikan bersama kelompok Anda berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam

perekonomtanl

Jawab : ...............

2. Jelaskan dampak dari tindakan tersebut!

Jawab : ...............

tawablah pertanyaan berikut ini!'

ffi:
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Di bawah inl merupakan contoh dari

tindakan ekonomi, kecuali ....

a. jasa pengantar koran

b. melakukan sistem tumpang sari

c. membaca koran tentang ekonomi

d. beternak jangkrik

Hukum ekonomi akan berlaku keadaan ....

a. cost and benefit

b. break even point

c. ceteris paribus

d. fu.ngsional

Kegiatan utama dari konsumsi adalah ....

':F. mengemas barang

b. menyalurkan barang

c. menghabiskan barang

d. membuat barang

Kegiatan manusia untuk menambah nilai

guna barang disebut ....

a. konsumsi

b. distribusi

c. produksi

d. industri

Penggalangan dana untuk gempa

Padang, merupakan tindakan Yang

didasarkan pada .. g.

a. motif ekonomi

b. motif memperoleh penghargaan

c. motif sosial

d. motif non-ekonomi

Dengan pengorbanan minimal untuk

mendapatkan hasil maksimal dinamakan

a. tindakan ekonomi

b. prinsip ekonomi

c. politik ekonomi

d. hukum ekonomi 
r

7. Tujuan dari tindakan ekonomi yang

dilakukan oleh pemerintah adalah....

a. menjalin kerjasama dengan negara

lain

b. supaya tidak ketinggalan dengan

negara lain

c. menjalin perdamaian dunia

d memenuhi kebutuhan negara dan

rakyatnya

Salah satu tindakan produsen, yaitu

meiaKukan spesialisasi. yang berarti ....

a. nnenambah karyawan untuk pabrik

yang baru

b nnenggunakan bahan baku Yang

bermutu baik

c memanajemen keuangan perusahaan

secara profesional

d. memberikan pekerjaan sesuai

keahlian yang dimiliki

Adi menyisihkan uang sakunya untuk

tambahan biaya study tour,.tindakan ini

didasarkan pada....

a. motif ekonomi

b. prinsip ekonomi

c. politik ekonomi



d. hukum ekonomi

10. Seseorang yang lapar kemudian makan,

termasuk dalam ....

a. motif intrinsik

'b. motif ekstrinsik

c. motif ekonomi

d. motif non ekonomi

1 1. Tindakan ekonomi yang dilakukan

konsumen salah satunYa. Yaitu . .

a. menghasilkan barang Yang daPat

bersaing dengan barang lain

b. menyediakan barang-barang kebutuh-

an hidup

c. membuat skala prioritas kebutuhan fi.
d. melakukan analisa terhadap pasar

12. Menggunakan perhitungan dan

perencanaan yang matang merupakan

penerapan prinsip ekonomi, yaitu ...

a. membuat skala prioritas

b. bertindak ekonomis

c. tindakan rasionalitas

d. peka terhadap lingkungan

13. Motif ekonomi yang biasa dilakukan oleh

pedagang besar adalah ....

a. motif memenuhi kebutuhan hiduP

b. motif mendapatkan kekuasaan

ekonomi

c. motif memperoleh penghargaan

d. motif kebutuhan keamanan

14. Hal-hal yang dapat mempengaruhi

manusia dalam melakukan prioritas

kebutuhan. kecuali....
I

i a. motif yang menyertainya
I

i b. kedudukan seseorang

c. faktor,liggkungan

d. tingkg!,gpgfiasilan

15. Di bawah ini contoh dari kegiatan

produksi berupa jasa, yaitu ....

a. kegiatan menanam padi di sawah

b, kegiatan pengeboran minyak

c. kegiatan lembaga bantuan hukum

d. kegiatan perusahaan percetakan

Suatu permasaiahan dalam ekonomi

yang dapat mempengaruhi terjadi

permasalahan yang lain disebut ....

a. hubungan kausal

b. hubungan fungsional

c. hubungan saling mempengaruhi

d. hubungan interaksi

Karena sudah menjadi kebiasaan dalam

pendidikan, Budi dibelikan komputer oleh

ayahnya. Dalam hal ini termasuk dalam

motif ....

a. intriksik

b. ekstriksik

c. sosial

d. pengetahuan

Dengan pelepah pisang yang kering And[

dapat membuat lukisan yang bernilai

ekonomis. Contoh ini termasuk dalam ...

a. motif ekonomi

b. prinsip ekonomi

c, hukum ekonomi

d. tindakan ekonomi

Kegiatan usaha yang dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan hiduP guna

mencapai kemakmuran disebut ...

a. tindakan ekonomi

b. kegiatan ekonomi 
,

c. hubungan eko4ot1i,,,

d. hukum ekonomi

;{
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18.

19.
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Di bawah ini meruPakan kegiatan

produksi yang bbrgerak dalam sektor

primer adalah ,...

a. pengangkutan kelapa sawit ke pabrik

untuk dijadikan bahan baku minYak

goreng

b. seseorang Yang membantu modal

kepada pengusaha konveksi

c. pemanfaatan tanah untuk ditanami

bibit kelapa sawit

d. pembuatan mesin Pabrik untuk

menunjang industri lainnYa

Hal-hal yang diperhatikan agar kegiatan

distribusi sesuai dengan harapan, kecuali

a. ketepatan sasaran

b. [etepatan waktu

c. kecepatan transPortasi

i* d. keutuhan barang atau jasa

. Orang yang menggunakan barang atau

jasa secara bertahap atau langsung

habis sekali pakai disebut ....

a. konsumsi

b. konsumen

c. produksi

d. produsen

23. Melakukan promosi tanpa merendahkan

produk dari Pihak lain, meruPakan

tindakan yang hares dimiliki ....

a. produsen

b. distributor

c. konsume

d. masyarakat luar negeri

24. Di bawah ini merupakan kegiatan

produksi beruPa jasa adalah ....

a. pabrik pembuat tahu dan temPe

b. pabrik pengecoran baja

25. Kegiatan ekonomi yang merupakan motif 
i'i

ekonomi, kecuali.... '$

c. percetakan majalah

d. biro iklan

a. produksi

b. sosialisasi

c. konsumsi

d. distribusi

26. Menaati peraturan dan sopan santun

dalam pergaulan, merupakan bentuk dan

motif non-ekonomi, Yaitu .'.'

a. mencari Pengetahuan

b. mencari keindahan

c. mencari kebaikan

d. mencari keamanan

27. Seseorang belum Pas dengan

kerjaannYa sekarang dan mencari

pekerjaan yang baik, merupakan contoh

a. motif untuk bersosialisasi dengan

masyarakat

b. motif mendapatkan keberuntungan

dalam hiduP

c. motif untuk mencarl

penghargaan dari masYarakat

d. motif untuk meningkatkan kemak-

muran hiduP

28. Tindakan yang memperhitungkan segala

sesuatunya sesuai dengan ketepatan

kegunaan dan ketepatan waktu disebut

a. tindakan rasional

b. tindakan irasional

c. motif ekonomi

d. motif nonekonomi

29. Membeli sesuatu sesuai dengan

kebutuhan merupakan behtttf dari .'..



a. ekonomis

b" hemat

c. rasional

d. pengorbanan

Lembaga yang menyalurkan barang atau

jasa di sebut ....

a. produsen c. distributor

b. konsumen d. sosialisasi

Seorang pengusaha membuka pe-

rusahaan di daerah lain supaya areal

pemasarannya lebih luas. hal ini sesuai

dengan....

a. motif berbuat sosial

b. motif memperoleh penghargaan

c motif mencapai kemakmuran

d. motif memperoleh kekuasan ekonomi

Melakukan kegiatan yang selalu rnem-

perhitungkan biaya yang dikeluarkan

disebut ....

a.' cost and provit

b. value payment

c. break even point

d. cost and benefit

Di ' bawah ini merupakan kegiatan

konsumerisme mengurangi nilai

gunabarang secara berangsur-angsur

adalah...

a. membuka kursus jahit

b. membeli makanan diwarung

c. siswa yang memakai sepatu setiap ke

sekolah

d. berjualan buah di pasar

Contoh dari kegiatan produksi dalarn

sektor tersier, yaitu ....

a. katering

b. guru

c. penasehat hukun

d. penerbitan

Memberi informasi tentang barang

dagangannya dengan jujur dan sesuai

keadaan diharapkan banyak pembeli

yang datang, merupakan tindakan

penyesesuaian dengan ....

a. motif berbuat sosial

b. motif memperoleh penghargaan

c. motif mencapai keuntungan

d. motif memperoleh kekuasaan eko-

nomi

33

31.
34

35.

1.

2.

3.

4.

Jelaskan yang dimaksud dengan tindakan ekonomi!

Jawab: ............... ..................:...

Sebutkan pengelompokan tindakan ekonomil

Jawab : ...............

Sebutkan macam-macam motif ekonomil

Sebutkan ciri-ciri Orang yang menerapkan prinsip ekonomi!

=ilo fl,raaaryuraanadgdd-Ibrpdtl.'fifrdq{8tr



1.

2.

Jelaskan tentang hubungan-hubungan dalam hukum ekonomi!

Jawab:

Menentukan barang yang bermutu yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli kita,

merupakan contoh dari...

Daftar yang memuat tentang pemenuhan kebutuhan berdasarkan tingkat

kepentingannya disebut...

3. Motif mencari keuntungan biasanya dilakukan oleh...

4. Keadaan di mana faktor-faktor yang berkaitan memiliki nilai konstan disebut ..

5. Seseorang yang ikut pesantren kilat merupakan salah satu contoh dari..

6. Berusaha dengan alatyang seadanya untuk memperoleh hasil yang maksimal disebut...

7. Kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang/ jasa disebut...

8. Tindakan yang mempertimbangkan antara pengorbanan dan hasil serta memperhatikan

skala ekonomi dan kemampuan dalam pemenuhannya disebut...

9. Menyeimbangkan kebutuhan akan barang dan jasa antardaerah surplus dengan daerah

minus, merupakan tujuan dari..

1O* Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang terkaitan dengan keindahan

disebut...

ffiemidial

lawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat !

1. Jelaskan dengan macam-macam prinsip ekonomi!

Jawab: ...............

Jelaskan apakah yang dimaksud dengan hukum ekonomi!

Jawab : ...............

Sebutkan para pelaku dari tindakan ekonomil

Jawab: ............... ......................

Jelaskan apakah motif non-ekonomi!

Jawab: ...............

Sebutkan tujuan'melakukan tindakan berdasar prinsip ekonomi!

Jawabr ...............

2.

3.

4.

5.
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b. Prasasti Yupa

c Prasasti Lebak

ci. Prasasti Limus

lndonesia memasuki zaman sejarah

pada abad....

a. ke-3 Masehi

b. ke-4 Masehi

c. ke-5 Masehi

d. ke-6 Masehi

Tugu batu yang 'berfungsi sebagai

pemujaan roh nenek moyang disebut....

a. Menhir

b. Dolmen

c. Sarkofagus

d. waruga

Keadaan burni mulai stabil tapi masih

mehgalarni perubahan, merupakan ciri

zaman ....

a. Arkaikum

b. Paleozoikum

c. Mesozoikum

d. Neozoikum

Adanya stalaktit dan stalagmit

merupakan hasil dari ....

a. pelapukan kimiawi

b. pelapukan mekarlik

c. pelapukan biologi

d. pelapukan fisika

Turunnya lapisan kulit bumf seolah-olah

air taut naik disebut ....

a. epirogenetik negatif

b. epirogenetik positif

c. orogenetik negatif

d. orogenetik positif

:I Faahu l1r+, : i€t.€ I . F;--tqn etlail d*Bdken I :

j deh ts€g€ D€if,lginE I c.tr H..:gi Foelil. I i

j * 41sh q'6s11n 
i
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Gambar di atas menunjukkan tentang ....

a. Slenk

b. Graben

c. horst

d. Step faulting

Di bawah ini merupakan gelombang

gempa yaitu

a. gelombang sekunder, gelombang

tarsier, gelombang permukaan

b. gelombang primer, gelombang

longitudinal, gelombang transversal

c. gelombang permukaan, gelombang

panjang. gelombang sekunder

d. gelombang primer, gelombang

sekunder, gelombang permukaan

Sedimentasi yang terjadi di rawa disebut

a. Fluvlal

b. Marine

c. llmnis

d. Terestris

Magma keluar melalui sebuah lubang di

permukaan bumi dan membentuk

gunung yang letaknya tersendiri disebut

a. erupsi areas

b. erupsi tinier

c. erupsi sentral

d. erupsi centrifugal j,:i;.:ir,

rislsbn t:,rr,

10

11

12



13" Hancurnya batuan di daerah gurun

karena sinar matahari disebut ....

a. Reradiasi

b. Disintegrasi

c. lnsolasi

d. oksidasi

14 Bahan gas yang dikeluarkan gunung api

berupa solfatar adaiah ....

a. asam arang

b. belerang

c. karbondioksida

d. uap air

Jenis mass wasting yang gerakannya

sangat lambat dan tidak dapat dilihat

secara langsung adalah ....

a. subsidence

b. landslide

c. rapid flowage

d. slow flowage

Proses penyusupan magma yang belum

sampai ke permukaan bumi disebut ....

a. intrusi

b. denudasi

c. ekstrusi

d. erupsi

Magma yang meleleh pada permukaan

bumi karena letak magma sangat dekat

dengan permukaan bumi, has ins dapat

menyebabkan terjadinya ....

a. erupsi tinier

b. erupsi sentrifugal

c, erupsi areal

d. erupsi sentral

Batuan sg,$imen yang terbentuk karena

adanya proses kimia adalah .,..

a. batu, beta* .

b. batu kapur

c. batu lim

d. batu konglomerat

Gambar di atas merupakan hasil dari ....

a. pelapukan fisika

b. pelapukan biologi

c. pelapukan mekanik

d. pelapukan kimiawi

Proses terbentuknya gunung den pe-

gunungan atau pengangkatan lapisan

bumf ke permukaan disebut ....

a. Epirogenetik

b. Orogenetiks

c. Litogenetik

d. glitogenetik

Gerak puing batuan yang banyak

mengandung air menuruni saluran

tertentu secara pelan hingga sangat

cepat disebut....

a. earth flow

b. debris avalaches

c. rapid flow

d. mud flow

Proses pendingan cepat dan tekstur

agak halus, merupakan ciri dari ....

a. batu profit sienit

b. batu granit

c. batu obsidian

19

20

21

22.

.-- ;:-i,r:s: d. batU pUalam



Batuan sedimen marine diendapkan di

daerah....

a. sungai

b. rawa

c. danau

d. iaut

Daratan yang termasuk dalam daerah

laut Tengah AustralAsiatik adalah ....

a. Kepulauan Aru

b. Kepulauan Anambas

c. Kepulauan Riau

d, Kepulauan Nusa Tenggara

Ciri-ciri dari batuan beku dalam adalah

a. berlangsung lambat, teksturnya halus

b. berlangsung lambat, teksturnya kasar

c. ..berlangsung cepat, teksturnya halus

d. berlangsung cepat, teksturnya kasar

Batuan beku yang memiliki tekstur kasar

karena lambatnya pembekuan adalah ....

d. Garis Koppen

Di bawah ini kapak yang dianggap

sebagai lambang kebesaran adalah ....

a. Kapak persegi

b. Kapak lonjonh

c. Kapak perimbas

d. Kapak genggam

Punahnya dinosaurus diperkirakan

terjadi pads zaman ,....

a. Primer

b, Tarsier

c. Sekunder

d. kuarter

Ahli yang menemukan fosil Homo

Soloensis adalah....

a. De Terra dan Movius

b. Oppenoorth dan Eugene Dubois

c. Eugene Dubois dan Von Koenigswald

d.. Von Koenigswald dan Wedenreich

Peralatan bangsa Proto Melayu jalur

barat saat melakukan perpindahan

adalah....

a. kapak lonjong

b. kapak persegi

c. kapak perimbas

d. kapak penetak

Wujud fosil yang berupa tengkorak anak

berusia t 1,9 juta tahun, merupakan

penemuan dari ....

a. Wedenreich dan Von Koenigswald

b. De Terra dan Movius

c. Oppenoorth dan Eugene Dubois

d. Von Koenigswald dan Duyfes

Manusia purba di lndonesia yang

ditemukan oleh Von Koenigswald dan

Oppenorth adalah .... 
)'::)ea';

29.

30.

JI

32.

33.

a. batuan lelehan

b. batauan korok

c batuan ponf rr

c. batuan abistik

27. Permukaan bumi yang letaknya lebih

rendah dari permukaan taut disebut ....

a. Lembah

b. depresi kontinental

c. pematang

d. dataran rendah

28. Garis semu yang memisahkan antara

Dangkalan Sahul dan Laut-Tengah

Austral Asiatik yaitu ....

a. Garis Webber'

b. Garis Wallace

c. Garis Junghun

34.



a. Homo Soloensis

b. Homo Wajakensis

c. Pithecanthropus Erectus

d. Pithecanthropus Soloensis

5. Kehidupan sudah food producing, terjadi

pada masa ....

a. berburu dan

sederhana

meramu tingkat

b. berburu dan meramu tingkat lanjut

c. bercocok tanam

d. perundagian

36. Daerah ditemukan manusia purba yang

masih berada di Jawa Timur, kecuali ....

a. Ngandong

. b. Desa Wajak

c. Desa Trinil

d. Peming

37. Menggunakan barang lain supaya

barang yang sudah ada menjadi

sempurna penggunaannya disebut ....

a. barang tidak bergerak

b. barang bebas

c. barang pengganti

d. barang komple.menter

38. Pasir di sungai tidak berguna, setelah

dibawa ke tempat proyek menjadi barang

ekonomi, hal ini kegunaan barang

menurut....

a. time utility

b. service utility

c. form utility

d. place utility

39. Seorang produsen mengembangkan

barang yang sudah ada agar menarik

den ber"beda dengan Yang lain,

merupalan."Qafe mengatasi ....

a. kejenuhan karyawan

b. keanekaragaman kebutuhan

c. ketidakpuasankarypwan

d. persamaan produk

Teh akan lebih nikmat bile disajikan

dengan gula, hubungan antara due

barang tersebut adalah....

a. komplementer 
]

b. subtitusi

c. sebab akibat

d. sating memengaruhi

Pemenuhan kebutuhan Yang daPat

meningkatkan kedudukan di masyarakat

disebut....

a. kebutuhan ekonomi

b. kebutuhan tarsier

c. kebutuhan mesa dePan

d. kebutuhan primer

Yang mendorong dilakukan kerjasama

antar manusia adalah ....

a. untuk mencukupi kebutuhan hidupnya

b. untuk menyenangkan masYarakat

c. untuk memperoleh status di

masyarakat

d. untuk memperoleh kedudukan

43. Barang . yang sudah siap untuk meme-

nuhi kebutuhan masyarakat disebut ....

a. barang substitusi

b. barang bergerak

, c. barang Produksi

d. barang jadi

44. Pernyataan yang benar mengenai

keinginan manusia dalam memenuhi

kebutuhann ya, kecuaii' ....

a. umur memengaruhi manusia dalam

memenuhi kebutuhannYa

44.

41.

42.



d

musim tidak memengaruhi keinginan 45.

manusia niemenuhi kebutuhannya

orang yang memiliki banyak sumber

daya ekonomi maka keinginan untuk

memenuhi kebutuhannya lebih besar

semakin tinggi tingkat pendidikan

seseorang maka kebutuhannya akan

semakin meningkat dan bervariasi

Seseorang dikatakan mengalami

kemakmuran apabila ....

a. sebagian dan kebutuhannya tercukupi

b. dapat melakukan perjalanan ke luar

negeri

c. semua kebutuhannya telah terpenuhi

d. memiliki kekayaan yang melimpah

1. Jenis kebutuhan menurut bdntuknya dioedakan menjadi ....

2. Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi diperlukan pengolahan yang baik dan

benar, di mana pengolahan tersebut meliputi...

3. Pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadr .

4. Hubungan dua peristiwa atau tebih yang saling memengaruhi dan hubungan ini dapat

berlaku sebaliknya disebut...

5.'oBerdasarkan pada sanksi dan hukumannya, maka norma dibedakan manjadi .

6. Sistem kepercayaan yang berkembang pada masa praaksara adalah...

7. Macam dan pelapukan kimiawi diantaranya...

8. Tenaga endogen berdasar penyebabnya dibedakan menjadi...

9. Tenaga endogen memiliki sifat...

10. Tenaga eksogen berdasar penyebabnya dibedakan menjadi...

11. Tenaga eksogen memiliki sifat...

12. Keragaman bentuk muka bumi dibedakan menjadi...

13. Berdasarkan proses terjadinya, batuan dikelompokkan menjadi...

14. Zaman prasejarah memiliki makna yang sama dengan...

1 5. Perkembangan bumi berdasar geologi terbagi menjadi...

1. Sebutkan lima contoh tindakan konsumen, produsen, distributor yang menerapkan

prinsip ekonomi!

Jawab: ........"......
:

"i::.'r:.rr'r"i"r
,,rlij j:,ii:;llii

2. Sebutkan malJqqt p€nggunaan prinsip ekonomi!

Jawab : ............... ..........,.rrr..*!r.......rrrr...r...

wr'riir:s

*#frm* qg;;i5l;{i*fi9{ ffihawatr ini dengan benar !

an di bawah ini dengBn benar !



Sebutkan

eksogen !

upaya penanggulangan dampak negatif dan tenaga endogen dan tenaga il

Jawab:

!

i-{

i\

Jelaskan

Jawab:

tentang manusia purba yang pernah hidup di wilayah lndonesia! ,{

5. Jelaskan dengan peran sosial berdasarkan cara mendapatkannya!

Jawab:

Munculnya sifat egois dari diri manusia

merupakan ciri manusia sebagai ....

a. homo sosialis

b. homo politicon

c. homo homini socius

d. homo economicus

Mengutamakan kebutuhan yang paling

penting darl yang mendesak disebut ....

a pilih-pilih

b selektif

c. skala prioritas

d. penghematan

Di bawah ini sikap yang harus dimiliki

produsen yang bermoral, kecuali ....

a. menggunakan teknologi dan sumber

daya yang tepat guna

b. memerhatikan kelestarian lingkungan

disekil?f1y.a

c. memberikan perlinduhgan bagi para

kary,lggE={an keluarganya :,

d. tidak memperdaya konsumen melalui

iklan yang menyesatkan

Manusia dalam melakukan kegiatan

ekonomi bertujuan untuk ....

a. bersosialisasi

b. mendapatkankekuasaan

c. kepentrngan orang lain

d. memenuhi kebutuhan

Manusia sebagai teman bagi manusia

lainnya merupakan penjabaran dari istilah

a. homo sosialis

b. homo politicon

c. homo homini socius

d. homo homini economicus

Di bawah ini nilai sosiAlimenurut Walter G

Everett, keCUali . ,I ;ii i:i:ii:,,,l

a. nilai rekreasi : 
'

b. nilai religius

5.

7.

,;;1-,::9. nilai kejaSmanian

lhru
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d. nilai watak

18. Status sosial yang disebut juga sebagai
status yang diamanatkan adalah ....

a. ascribed status

b. achieved status

c. assigned status

d. symbol status

L Sosialisasi adalah proses seorang anak
belajar menjadi anggota masyarakat
yang berpartisipasi aktif, merupakan
pendapat dari ....

a. Hassan Shadily

b. Drs. Suprapto

c. Robert MZ. Lawang

d. Peter L. Berger

10. Dalam bersosialisasi. anak mulai

rpengenal dengan orang-orang yang

kedudukannya sederajat, hal ini terjadi

n dengan....

a. lingkungan kerja

b. lingkungan sekolah

c. teman sepermainan

d. keluarga

11. Suatu nilai yang meliputi persahabatan,

kekeluargaan hingga bernegara

termasuk dalam ....

a. recreation values

b. association values

c. bodilyvalues

d. character values

12. Yang dimaksud dengan nilai moral
adalah....

a. nilai yang berasal dari rasa manusia

baik perasaan dan estetika

b. nilai yang berasal dari rasio, budi dan

daya cipta manusia

c. nilai yang berasal dari unsur kehen_

dak atau kemauan.dan etika religius

d. nilai yang merupakan pencerminan

dari nilai ketuhanan

Norma-yang berfungsi untuk mengatur
hubungan yang harmonic agar tidak
terjadi keresahan adalah ....

a. norma agama

b. norma kesusilaan

c. norma kesopanan

d. norma kelaziman

Salah satu tindakan produsen yaitu me_

lakukan spesialisasi, yang berarti ....

a. menambah karyawan untuk pabrik

yang baru

b. menggunakan bahan baku yang ber-
mutu baik

c. memanajemen keuangan perusaha_

an secara profesional

d. rnemberikan pekerjaan sesuai
keahlian yang dimitiki

Hal-hal yang dapat mempengaruhi

manusia dalam melakukan prioritas

kebutuhan, kecuali ....

a. motif yang menyertainya

b kedudukan seseorang

c. faktor lingkungan

d. tingkat penghasilan

Tindakan ekonomi yang dilakukan

konsumen salah satunya yaitu ....

a. menghasilkan barang yang dapat,
bersaing dengan barang lain 

I

b. menyediakan barang-barang kebu-

tuhan hidup

c. membuat skala prioritas kebutuhan

d. melakukan analisa terhadap pasar

13.

14.

15.

16.



18

22.17.

25.

26.

27.

28

Suatu permasalahan dalam ekonomi

yang dapat mempengaruhi terjadi per-

masalahan yang lain disebut .....

a. hubungan kausal

b. hubungan fungsional

c. hubungan saling mempengaruhi

d. hubungan interaksi

Seorang pengusaha membuka perusa-

haan di daerah lain supaya areal pema-

sarannya lebih luas, hal ini sesuai de-

a. motif berbuat sosial

b. motif memperoleh penghargaan

c. motif mencapal kemakmuran

d. motif memperoleh kekuasan

19. Bentuk komunkasi dimana phak yang

saling berkomunikasi tidak memahami

maksud dan tujuan sehingga menimbul-

kan tanggapan yang menghindar disebut

komunikasi positif

komunikasi negatif

c komunrkasi primer

d. komunikasi sekunder

Tujuan manusia melakukan interaksi

dengan manusia yang lain adalah ....

a. agar dianggap gaul

b. agar tidak tertinggal dengan yang lain

c. agar tidak dikatakan sombong

d. agar kebutuhan terpenuhi

Dalam menyampaikan pasen yang

disebut sebagai komunikan adalah ....

a. orang yang menerima pasan

b. orang yang memberi pesan

c. tempat penyampaian pesan

d. berita yang disampaikan

Yang melatarbelakangi terjadinya proses

sosial adalah....

a. kontak sosial

b. interaksi sosial

c. nilai sosial

d. norma sosiai

Perasaan tertarik dan ikut merasakah

spa yang dirasakan orang lain tersebut

disebut....

a. Sugesti

b. Motivasi

c. Empati

d. simpati

Untuk menghindari terjadinya gonca-

ngan dalam stabilitas organisasi yang

bersangkutan, merupakan bentuk dari

a. kerukunan

b. bergaining

c. kooptasi

d. koalisi

Proses sosial kontravensi menurut

Leopart Von Wiese dan Howard Becker,

kecuali ....

a. kontravensi taktis

b. kontravensi intensif

c. kontravensi primer

d. kontravensr sederhana

Yang bukan termasuk dalam interaksi

yaitu....

a. komunikasi guru dengan salah satu

siswa

b. pertandingan antara MU dengan

Barca

c. pawang yang memberii makan

harimau

a.

b

20.

21.
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d. petugas sosial .yangg memberi

penyuluhan kepada masyarakat

29. Bentuk akomodasi yang dilakukan

dengan paksaan adalah ....

a. Arbitrasi

b. Adjudication

c. Coercion

d. Conciliation

30. Suatu tujuan yang dilakukan dengan

kekerasan dan ancaman disebut ....

a. persaingan

b. kontravensi

c. pertikaian

d. kompetisi

31. Terciptanya suatu lingkungan yang

sehat dan harmoni, merupakan tujuan

dan....

a. kerukunan

b. bergaining

c. kooptasi

d. koalisi

30. Persaingan di bidang ekonomi terlaOi

karena....

a. banyaknya produksi yang membanjiri

pasar

b. banyaknya perusahaan yang

memproduksi barang yang beragam

c. banyaknya kebutuhan yang tidak

disertai alat pemuas kebutuhan

d. banyaknya barang impor yang

berredar dalam pasar dalam negeri

'if1 .

2.

J.

4.

Jenis manusia purba yang pernah hidup di witayah lndonesia yaitu...

Perkembangan kehidupan praaksara di lndonesia dibedakan menjadi...

Faktor-faktor-ya n g da pat memengaruhi interaksi sosial diantaranya...

Cara-cara berhubungan para individu maupun kelompok yang saling bertemu, kemudian
ter.ladi perubahan-perubahan yang mampu menggoyahkan cara-cara hidup yang telah
ada oisebut

5 Pi-oses seseorang atau sekelompok orang mulai menerima dan menyesuaikan diri

kepada adat istraoat suatu golongan yang lambat laun akan merasa sebagai bagian dari
golongan tersebut. Merupakan definisi sosialisasi menurut...

6. Proses sosialisasi dapat dilakukan melalui dengan dua cara yaitu...

7. Hasil interaksi sosial yang bersifat positif diantaranya...

B. Bentuk-bentuk dari proses asosiatif diantaranya...

9. Dalam memenuhi keinginannya, manusia berhubungan dengan orang lain dan

memerhatikan keterbatasan sumber daya. Dalam hal ini, manusia bertindak sebagai...
'10. Manusia se,Qqg,qi mp,khluk sosial dan ekonomi yang bermoral, maka dalam melakukan

kegiatan ekonomi hendaknya...

d$ toawah ini dengan benar !
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sikap manusia sebagai produsen, konsumen dan distributor yang
ir

rii

,it
I t.l

'1. Sebutkan

bermoral!

2,Jelaskanrangkaianpegununganyangmelewatiwilayahlndonesia!

Jawab : ..............'

3. Jelaskart dengan Jenis batuan yang berdasarkan proses pembentukannyal

4. Sebutkan hasil kebudayaan dari zaman praaksara berdasar arkeologi!

Jawab : ...............

5 Jelaskan tentang tahap perpindahan dan persebaran nenek moyang bangsa lndonesia!

Jawab L..,..'........ """"""""'

:.i;+;?,{ i.-ij ::..'.{ .: ;
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2.

Jenis manusia Purba Yang sudah

mempunyai tingkat kePandaian

sebagaimana manusia disebut Homo

a. Soloensis

b. Neaderthalensis

c. SaPiens

d. Wajakensis

Zaman prasejarah berarti zaman ""
a. Sebelum manusia mengenal

tulisan

b. Sebelum ada manusia

' c. HiduPnYa manusia Purba

olggryalitwllal Y{8 paliry ben-ar !

d. Setelah manusia Purba mengenal

tulisan

3. Berakhirny a zaman prasejarah antara

tempat yang satudengan tempat yang

lain tidaklah sama' lndonesia

meninggalk an zama prasejarah sekitar

abad ke ....

a.3
b4
c. 5 ,, 1

d6
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i: alr, .rrn.'Oer yang digunakan manusia 10. Penode Dcl.r-ur' [.le'a1'- *=.-r==-_' ':i1

.l untuk mempelalari zaman prasejarah lndonesia sambii -e-3a"'e {
adalah fosil dan '.. ' kebudayaan " ' ' l

a. Artefak a' Perunggu

b. Batu b' Tembaga

c. Prasati c' Besi

d. Batud. piagam u' Dc

5. Masyarakat telah mengenal tulisan 11. Tenaga pem[entuk muka bumi yang

diawali pada zaman .... berasal dari dalam perut bumi disebut

a. Palaekum

b. tt/esolhitikum ' 
Tektonik

c. Neolitikum b' Vulkanik

d. megalitukum c' Endogen

6. Suatu bangunan berbentuk tugu, yang d' eksogen

biasanya berfungsi untuk memuja 12. Berikut yang bukan gejala-gelala alam 
I

arwah nenek moyang disebut .... akibat pengaruh adanya tenaga 
I

a. Menhir endogen adalah "" 
t

b. Tugu suci a' GemPa bumi 
I

.. '' Dolr"n b' PelaPukan batuan 
I

d. monumen c' Letusan gunung aPi 
]

i.t trtenet< moyang bangsa lndonesia d Daerah lipatan dan patahan

berasak dari daerah .... 13' Alat yang digunakan untuk mencatat

a. Yunan getaran-getaran bumi atau gempa

b. Yunani disebut " '

c. Yenan a' Seismologi

d. vietnam b' Partograf

8. Jenis manusia purba yang dianggap c' Seismograf

paling tua di lndonesia adalah .... d' seismogram

a. Pithecanthropus erectus 14. Bagian permukaan bumi yang

b. Meganthropus palaeojavanicus menjulang sebagai tempat keluarnya

c. Homo soloensis magma disebut ""
d. Homo wajakensis a' Bukut

9" Di antara benda-benda di bawah ini b' Lembah

yang termasuk hasil kebudayaan c' Pegunungan

zaman perunggu adalah .... d' gunung

a Moko 15' Erupsi yang menghasilkan gunung-

b Mata bajak gunung yang letaknyaterpisah-pisah

c. Nekara karena magma keluar melalui sebuah

d.Kapakcoronglubangdisebuterupsi..i.:.
a. Linier '' rll 'ii'l '



b. efusif

c. areal

d. sentral

16. Tindakan seorang siswa Yang

berusaha membuat dirinYa miriP

dengan gitaris idolanya, baik dari cara

berpakaian mauPun model rambut

didasari oleh factor ....

a. Empati

b. ldentifikasi

c. lmitasi

d. sugesti

17. Proses sosial disasosiatif antira lain

mengarah pada ....

a. Periikaian dan Pertentangan

b. Terbinanya Persatuan dan

kesatuan

c. Upaya-upaYakebersamaan

d. Terjalinnyakerukunan

18. Perbedaan antara proses sosialisasi

i primer dan proses sosialisasi sekunder

adalah dalam hal ....

a. lnterakstnya

b. lndividunYa

c. Tujuannya

d. lingkungannya

19. Anisa bertemu sahabat karibnya,

keduanya saling menanYakan kabar

berita dan Pengalaman selama

berpisah. Pernyataan diatas termasuk

kontak sosial ... .

a. Positif

b. Negative

c. Primer

yang mereka miliki lambat laun

ber5ubah membenuk kebudaYaan

'baru, dinamakan....

a. Koersi

b. Akulturasi

c. Arbitrise

d. Asimilasi

21. Cirri manusia sebagai homoecono-

micus adalah ... .

a. Selalu ingin memenuhi

hidup orang lain

b. Selalu ingin hidup bersama orang

lain

hidup

d. Selalu mencari keuntungan

diri sendiri

22. Apabila seseorang menyadari bahwa i
dirinya adalah makhluk sosial; maka 1:r

manusia itu akan ... . ;i

a. Selalu mengejar kepentinga diri :i

sendiri tanPa memPerhatikan :i

untuk :l

b.

c.

lkut campur kepentinag orang lain i
Mendahulukan kepentingan orang t;

orang lain

.i

dapat ;.,

lain baru kepentingan Pribadi''"'Jvr" r"--'-_- t

d. Meningkatka kebutuhan pribadi ir

dahulu

23. Sesuatu yang harus dimiliki agar

bertahan hiduP disebut ....

a. Keinginan

b. Keharusan

c. Barang dan jasa

d, sekunder d. kebutuhan 
,,

20. proses sosial yang timbul karena asa 24. Kebutuhan orang kaya cenderung lebin i-

kelompok masyarakat dengan latar banyak dibandingkan denga kebutuhan :.

belakang yang berbeda saling bergaul orang yang berpenghasilan rendah' :'

secara intensif dalam jangka waktu miskin, hal ini dilihat darifactor .. .

yang ]iT-a sehingga kebudayaan asli a. Sosial budaya ::

v
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b. Ekonomi

c. Fisik

d. pendidikan

Tindakan yang

mempertimbangkan pengorbanan

dengan manfaat yang akan diperoleh
dinamakan ....

a. Tindakan ekonomi

b. Motif ekonimi

c. Manfaat ekonomi

d Prinsip ekonomi

Jika seseorang berlindak dengan

mendahulukan kebutuhan yang paling

penting dan mendesak berarti ia

memenuhi kebutuhan menurut ....
a. Skala priorrtas

b. Rasional

c. Keinginannya

d. kebutuhannya

Apabila seseorang membeli sepeda
motor krena dipengaruhi oleh

temannya, maka motif pembeliannya

adalah motif ....

a. lnstrinsik

b. Ekstrinsik

c. Rasional

d. irrasional

Kegiatan ekonomi yang dilakukan

tanpa pedoman prinsip ekonomi

merupakan ....

a, Penyelewengan

b. Pemborosan

c. Penyimpangan

d, pelanggran

Perhiasan yang dibutuhkan adalah

untuk kepentingan ... .

selalu 28.

29.

a. Rohani

b. Primer

c: Jasmani

d. sekunder

30, Tindakan ekonomi dilakukan secara
rasional, artinya tindakan yang

dilakukan mendatangkan ....

a. Keuntungan ekonomi

b. Keuntungan pribadi

c. Kemajuan peradaban

d. Kemajuan kelompok

sebutkan tiga tenaga endogen yang bersifat membangun muka bumil
Jawab :

Jelaskan yang dirnaksud dengan interaksi sosial!

Jawab : .............

Kemukakan ciri-ciri masyarakat prasejarah masa bercocok tanam dan beternakl
Jawab : .'''........' 

.......,........;
Sebutka 3 macam fosil darijenis pithecanthropus!

Jawab :

5. 
, 
Jelaskan yang.dinraksud dengan motif ekonomi!

Jawab :

try * reryaau IilutVttlMa*l,ltud.-l,;i
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