SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Mata pelajaran
Kelas / Semester
Hari / Tanggal
Waktu

: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
: V (lima) / 1 (satu)
: …………………………………….
: …………………………………….

I. Pilihlah huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!
1. Kerajaan tertua di wilayah Nusantara adalah . . . .
a. Tarumanegara
c. Majapahit
b. Kutai
d. Singasari
2. Letak Kerajaan Kutai adalah di Provinsi . . . .
a. Jawa Barat
c. Kalimantan Timur
b. Sulawesi Utara
d. Kalimantan Barat
3. Prasasti Ciaruteun adalah salah satu peninggalan Kerajaan . . . .
a. Kutai
c. Tarumanegara
b. Sriwijaya
d. Kalingga
4. Raja Kerajaan Bali yang terkenal adalah . . . .
a. Udayana Warmadewa
c. Purnawarman
b. Mulawarman
d. Balaputradewa
5. Kerajaan Kalingga berdiri sekitar abad ke-6 di . . . .
a. Jawa Barat
c. Jawa Timur
b. Jawa Tengah
d. Bali
6. Kerajaan masa Budha yang berpusat di Palembang adalah . . . .
a. Kutai
c. Sriwijaya
b. Tarumanegara
d. Mataram
7 Kerajaan Kediri merupakan kelanjutan dari Kerajaan . . . .
a. Medang Kawulan
c. Majapahit
b. Mataram Kuno
d. Sriwijaya
8. Letak Kerajaan Majapahit adalah di . . . .
a. Hilir Sungai Musi
b. Hilir Sungai Brantas
c. Hilir Sungai Bengawan Solo
d. Hulu Sungai Brantas
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9. Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah . . . .
a. Mataram
c. Demak
b. Samudra Pasai
d. Aceh
10. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah . . . .
a. Samudra Pasai
c. Banten
b. Demak
d. Ternate
11. Kerajaan Islam pertama di Sulawesi adalah . . . .
a. Gowa Tallo
c. Samudra Pasai
b. Ternate
d. Tidore
12. Ciri-ciri mesjid adalah sebagai berikut, kecuali . . . .
a. beratap tumpang
b. terdapat garasi
c. terdapat menara
d. terdapat tempat berwudhu
13. Bangunan khas untuk kediaman para raja dan keluarganya disebut . . . .
a. makam
c. mesjid
b. keraton
d. pesantren
14. Kaligrafi adalah tulisan yang menggunakan huruf . . . .
a. Jawa
c. Latin
b. Kawi
d. Arab
15. Pendiri Kerajaan Kutai adalah . . . .
a. Kundungga
b. Aswawarman
c. Tunggul Ametung
d. Purnawarman
16. Pemimpin wanita dari Kerajaan Kalingga adalah . . . .
a. Ken Dedes
c. Ratu Sima
b. Gayatri
d. Dewi Rambi
17. Raja Hayam Wuruk membawa Majapahit pada puncak kejayaannya atas bantuan . . . .
a. Mahapatih Gajah Mada
b. Ranggalawe
c. Raden Wijaya
d. Jayanegara
18. Sultan Aceh yang terkenal adalah . . . .
a. Sultan Ibrahim
c. Sultan Iskandar Muda
b. Sultan Husain
d. Sultan Iskandar Syah
19. Karena keberaniannya, Sultan Hasanudin dari Makassar mendapat gelar . . . .
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a. Kuda Jantan dari Timur
b. Ayam Jantan dari Utara

c. Kuda Jantan dari Barat
d. Ayam Jantan dari Timur

20. Kesultanan Ternate dan Tidore terletak di . . . .
a. Papua
c. Bali
b. Maluku
d. Kalimantan
21. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu . . . .
a. Eropa dan Afrika
c. Asia dan Australia
b. Asia dan Eropa
d. Amerika dan Eropa
22. Pulau Sumatra dan Jawa termasuk Gugusan Kepulauan . . . .
a. Sunda Besar
c. Maluku
b. Sunda Kecil
d. Irian (Papua)
23. Perbatasan antara daratan dan lautan disebut . . . .
a. bukit
c. gunung
b. danau
d. pantai
24. Daerah dataran tinggi yang terkenal di Jawa Tengah adalah . . . .
a. Dieng
c. Madi
b. Puncak
d. Ijen
25. Danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi disebut . . . .
a. danau tektonik
c. danau buatan
b. danau vulkanik
d. danau tektovulkanik
26. Berikut ini adalah manfaat waduk atau bendungan, kecuali . . . .
a. pembangkit listrik
c. objek wisata
b. pengairan sawah
d. pengendali gempa
27. Perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia adalah di Pulau. . . .
a. Sumatra
c. Kalimantan
b. Jawa
d. Papua
28. Kota yang dijadikan sebagai penentu waktu internasional adalah . . . .
a. Jakarta
c. Bangkok
b. New York
d. Greenwich
29. Suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan budaya, bahasa, dan tempat tinggal
disebut . . .
a. etnis
c. kasta
b. grup
d. kelompok
30. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah. .
..
a. biologi
c. geografi
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b. antropologi

d. etnologi

31. Rumah adat dari Papua disebut . . . .
a. honai
b. kebaya

c. joglo
d. gadang

32. Tari seudati dan saman berasal dari Provinsi . . . .
a. Riau
b. Bali
c. Nanggroe Aceh Darussalam
d. NTB
33. Suatu kegiatan usaha yang memperoleh pendapatan dari kegiatan memperjualbelikan
barang disebut . . . .
a. usaha jasa
c. usaha dagang
b. usaha produksi
d. usaha jasa dan produksi
34. Berikut ini adalah badan-badan usaha milik swasta, kecuali . . . .
a. perum
c. koperasi
b. PT
d. CV
35. Kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen
disebut . . . .
a. produksi
c. konsumsi
b. distribusi
d. distributor

B. Isilah titik-titik berikut ini dengan benar!
1. Kerajaan Bali didirikan oleh Dinasti . . . .
2. Prasasti Telaga Batu merupakan peninggalan Kerajaan . . . .
3. Candi Panataran merupakan peninggalan Kerajaan . . . .
4. Pesantren adalah tempat . . . .
5. Raja Purnawarman merupakan raja terkemuka dari Kerajaan . . . .
6. Pemberontak yang menyebabkan Airlangga lari ke hutan bernama . . . .
7. . . . . adalah pembuat keris pesanan Ken Angrok.
8. Sultan pertama yang memeluk agama Islam di wilayah Nusantara bernama . . . .
9. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak antara dua samudra, yaitu . . .
10. Gunung tertinggi di Pulau Sumatra adalah . . . tingginya . . . .
11. Laut sempit yang terletak antara dua pulau, disebut . . . .
12. Pulau Papua dan Maluku terdapat di wilayah waktu . . . .
13. “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tata tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” merupakan bunyi UUD 45 Pasal . . . .
14. Jenis alat musik tradisional Jawa Barat yang terbuat dari bamboo disebut . . . .
15. Semboyan negara kita adalah . . . .
16. Kita harus memiliki sikap . . . terhadap bangsa lain.
17. Toko yang melayani pembelian barang-barang dalam jumlah banyak, disebut . . . .
18. Kegiatan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, disebut . . . .
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19. Koperasi merupakan badan usaha yang sesuai di Indonesia, berdasarkan asas . . . .
20. Konsumsi adalah . . . .

C. Jawab soal-soal berikut ini dengan singkat dan jelas!
1. Mengapa Malaka bisa menjadi kota dagang yang terkenal di Asia Tenggara?
2. Mengapa Kerajaan Sriwijaya mengadakan perluasan wilayah kekuasaan?
3. Tuliskan isi sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada!
4. Mengapa Sultan Baabullah menyebut dirinya “Yang Dipertuan di 72 Pulau”?
5. Apa perbedaan antara daratan dan perairan?
6. Sebutkan keuntungan dan kerugian pembangunan kenampakan buatan?
7. Jelaskan beberapa ciri kebudayaan daerah!
8. Bagaimana wujud sikap kita terhadap budaya suku bangsa lain?
9. Berikan contoh usaha jasa profesi!
10. Sebutkan jenis-jenis badan usaha milik negara!

Sumber
Penulis

: BSE, ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Untuk SD dan MI Kelas V
: Reny Yuliati dan Ade Munajat
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