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SILABUS
Ilmu Pengetahuan Sosial VIII-2 Kurikulum 2013

Bab 1 Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang Pengaruhnya terhadap Kegiatan Ekonomi,
Sosial, Budaya di Indonesia dan ASEAN

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching)
pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya
sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses pembelajaran berlangsung, dan dapat
digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata

4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori.

3.3 Menganalisis keunggulan
dan keterbatasan ruang
dalam permintaan dan
penawaran serta tekno-
logi, dan pengaruhnya
terhadap  interaksi
antarruang bagi kegiatan
ekonomi, sosial, dan
budaya di Indonesia dan
negara-negara ASEAN.

4.3 Menyajikan hasil analisis
tentang keunggulan dan
keterbatasan ruangdalam
permintaan dan pena-
waran serta teknologi, dan
pengaruhnya terhadap
interaksi antarruang bagi
kegiatan ekonomi, sosial,
budaya, di Indonesia dan
negara-negara ASEAN.

• Keunggulan dan keterbatasan dalam
permintaan dan penawaran sebagai
pelaku ekonomi

• Permintaan dan penawaran dengan
penggunaan teknologi untuk pelaku
ekonomi

• Pengaruh interaksi antaruang terhadap
kegiatan ekonomi, sosial, budaya di
Indonesia dan ASEAN

• Kegiatan perdagangan antar daerah,
antarpulau, dan antarnegara (ekspor-
impor)

• Upaya mengembangkan ekonomi
maritim dan agrikultur

• Mengembangkan alternatif pendis-
tribusian pendapatan untuk kesejah-
teraan masyarakat

• Pembelajaran berbasis proyek dengan
mengutamakan aktivitas inquiry untuk
terbinanya kemampuan berpikir kritis,
kreatif, berkolaborasi, literasi media, dan
meningkatkan kemampuan komunikasi.

• Kegiatan pembelajaran diselaraskan dan
atau dapat mengikuti tahapan sebagai
berikut:
- Mengidentifikasi keunggulan dan

keterbatasan ruang dalam kegiatan
ekonomi masyarakat.

- Mengumpulkan data perdagangan
antardaerah, antarpulau, dan
antarnegara serta pengaruh interaksi
antarruang di Indonesia dan ASEAN

- Mengemukakan upaya mengem-
bangkan ekonomi marit im dan
agrikultur

- Mengemukakan cara mendistr i-
busikan pendapatan negara (hasil
usaha dan pajak) dalam bentuk
pembangunan berdasarkan skala
priotitas, pemerataan, dan
berkeadilan.

- Menyajikan hasil analisis tentang
keunggulan dan kelemahan
pengembangan wilayah yang
dikaitkan dengan interaksi ruang
(antardaerah, antarpulau, dan
antarnegara) sehingga berdampak
pada pertumbuhan ekonomi,
perubahan sosial dan budaya
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Bab 1 Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang Pengaruhnya terhadap Kegiatan Ekonomi,

Sosial, Budaya di Indonesia dan ASEAN

Satuan Pendidikan : SMP/ MTs
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas /Semester : VIII / 2
Tahun Pelajaran : .... / ....
Alokasi Waktu : .... JP/minggu

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang

dalam Kegiatan
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
3. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Macam-Macam Kerja Sama Perdagangan
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Penguatan Ekonomi Maritim  di Indonesia
5. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Penguatan  Ekonomi Agrikultur  di  Indonesia
6. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Redistribusi  Pendapatan  Nasional

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK)

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

C. MATERI PEMBELAJARAN
Keunggulan dan keterbatasan antarruang pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN

D. METODE PEMBELAJARAN
1. Pendekatan: Scientific Learning
2. Model Pembelajaran: Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)

E. MEDIA PEMBELAJARAN
1. Media LCD proyektor
2. Laptop
3. Bahan tayang

F. SUMBER BELAJAR
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Agus Tri  Sabdono. 2018. Ayo Belajar Cerdas Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Kelas VIII SMP/MTs. Surakarta: Pratama

Mitra Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Peta
6. Sumber lain yang relevan.

3.3 Menganalisis keunggulan dan keter-
batasan ruang dalam permintaan dan
penawaran serta teknologi, dan
pengaruhnya terhadap interaksi
antarruang bagi kegiatan ekonomi, sosial,
dan budaya di Indonesia dan negara-
negara ASEAN.

4.3 Menyajikan hasil analis is tentang
keunggulan dan keterbatasan ruang
dalam permintaan dan penawaran serta
teknologi, dan pengaruhnya terhadap
interaksi antarruang bagi kegiatan
ekonomi, sosial, budaya, di Indonesia dan
negara-negara ASEAN.

1. peserta didik mengidentifikasi Keunggulan dan Keterbatasan
Antarruang dalam Kegiatan

2. peserta didik mengidentifikasi Peran Pelaku Ekonomi dalam
Kegiatan Ekonomi

3. peserta didik mengidentifikasi Macam-Macam Kerja Sama
Perdagangan

4. peserta didik mengidentifikasi Penguatan Ekonomi Maritim  di
Indonesia

5. peserta didik mengidentifikasi Penguatan  Ekonomi Agrikultur
di  Indonesia

6. peserta didik mengidentifikasi Redistribusi  Pendapatan
Nasional

Peserta didik Menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan
keterbatasan ruangdalam permintaan dan penawaran serta teknologi,
dan pengaruhnya terhadap interaksi antarruang bagi kegiatan
ekonomi, sosial, budaya, di Indonesia dan negara-negara ASEAN.
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G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 (.... x 45 menit)

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya.
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka peserta

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:
- Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang dalam Kegiatan
- Ekonomi serta Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
- Macam-Macam Kerja Sama Perdagangan
- Penguatan Ekonomi Maritim  di Indonesia
- Penguatan  Ekonomi Agrikultur  di  Indonesia
- Redistribusi  Pendapatan  Nasional

• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan

yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.

Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.

Kegiatan Inti

Sintak Model Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran

Waktu

.... menit

.... menit

Orientasi peserta
didik kepada
masalah

• Mengamati
Peserta didik diberi motivasi atau dorongan untuk memusatkan perhatian
pada topik
- Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang dalam Kegiatan
- Ekonomi serta Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
- Macam-Macam Kerja Sama Perdagangan
- Penguatan Ekonomi Maritim  di Indonesia
- Penguatan  Ekonomi Agrikultur  di  Indonesia
- Redistribusi  Pendapatan  Nasional
Pentingnya  Kewirausahaan dengan cara:

• Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan peserta didik, dari media interaktif yang berhubungan dengan
- Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang dalam Kegiatan
- Ekonomi serta Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
- Macam-Macam Kerja Sama Perdagangan
- Penguatan Ekonomi Maritim  di Indonesia
- Penguatan  Ekonomi Agrikultur  di  Indonesia
- Redistribusi  Pendapatan  Nasional

• Pentingnya  Kewirausahaan Membaca
(dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), materi
dari buku Ayo Belajar Cerdas Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII SMP/MTS
dan buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan
- Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang dalam Kegiatan
- Ekonomi serta Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
- Macam-Macam Kerja Sama Perdagangan
- Penguatan Ekonomi Maritim  di Indonesia
- Penguatan  Ekonomi Agrikultur  di  Indonesia
- Redistribusi  Pendapatan  Nasional
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Menganalis is dan
m e n g e v a l u a s i
proses pemecahan
masalah

• Mendengar
Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
- Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang dalam Kegiatan
- Ekonomi serta Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
- Macam-Macam Kerja Sama Perdagangan
- Penguatan Ekonomi Maritim  di Indonesia
- Penguatan  Ekonomi Agrikultur  di  Indonesia
- Redistribusi  Pendapatan  Nasional

• Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang materi
pelajaran mengenai:
- Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang dalam Kegiatan
- Ekonomi serta Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
- Macam-Macam Kerja Sama Perdagangan
- Penguatan Ekonomi Maritim  di Indonesia
- Penguatan  Ekonomi Agrikultur  di  Indonesia
- Redistribusi  Pendapatan  Nasional

• Menanya
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
Mengajukan pertanyaan tentang:
- Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang dalam Kegiatan
- Ekonomi serta Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
- Macam-Macam Kerja Sama Perdagangan
- Penguatan Ekonomi Maritim  di Indonesia
- Penguatan  Ekonomi Agrikultur  di  Indonesia
- Redistribusi  Pendapatan  Nasional
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang
hayat.

Mengasosiasikan
Peserta didik menganalisis masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait
pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan

sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai
- Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang dalam Kegiatan
- Ekonomi serta Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
- Macam-Macam Kerja Sama Perdagangan
- Penguatan Ekonomi Maritim  di Indonesia
- Penguatan  Ekonomi Agrikultur  di  Indonesia
- Redistribusi  Pendapatan  Nasional

• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam
membuktikan:
- Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang dalam Kegiatan
- Ekonomi serta Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
- Macam-Macam Kerja Sama Perdagangan
- Penguatan Ekonomi Maritim  di Indonesia
- Penguatan  Ekonomi Agrikultur  di  Indonesia
- Redistribusi  Pendapatan  Nasional
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Men g emb an g ka n
dan menyajikan hasil
karya

Mengomunikasikan
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis

secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan sopan.

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang:
- Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang dalam Kegiatan
- Ekonomi serta Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
- Macam-Macam Kerja Sama Perdagangan
- Penguatan Ekonomi Maritim  di Indonesia
- Penguatan  Ekonomi Agrikultur  di  Indonesia
- Redistribusi  Pendapatan  Nasional

• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi
oleh kelompok yang mempresentasikan.

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi
kesempatan untuk menjawabnya.

• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan secara
tertulis tentang
- Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang dalam Kegiatan
- Ekonomi serta Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
- Macam-Macam Kerja Sama Perdagangan
- Penguatan Ekonomi Maritim  di Indonesia
- Penguatan  Ekonomi Agrikultur  di  Indonesia
- Redistribusi  Pendapatan  Nasional

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau
lembar kerja yang telah disediakan.

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa
pertanyaan kepada siswa.

• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik
atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap:
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa ingin
tahu, dan peduli lingkungan.

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan

pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan

proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

.... menit
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H. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis

a) Pilihan ganda
b) Uraian/esai

2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan

1) Proyek, pengamatan, wawancara
a) Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
b) Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
c) Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi.

2) Portofolio/unjuk kerja
Laporan tertulis individu/kelompok.

3) Produk.
2. Instrumen Penilaian

a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
a. Remedial

1) Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang
sudah melampaui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial
karena belum mencapai Kompetensi Dasar.

2) Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru
akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
• Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang dalam Kegiatan
• Ekonomi serta Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
• Macam-Macam Kerja Sama Perdagangan
• Penguatan Ekonomi Maritim  di Indonesia
• Penguatan  Ekonomi Agrikultur  di  Indonesia
• Redistribusi  Pendapatan  Nasional

b. Pengayaan
1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat

diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas atau mencapai Kompetensi Dasar.
2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik.
3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas, misalnya

• Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang dalam Kegiatan
• Ekonomi serta Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
• Macam-Macam Kerja Sama Perdagangan
• Penguatan Ekonomi Maritim  di Indonesia
• Penguatan  Ekonomi Agrikultur  di  Indonesia
• Redistribusi  Pendapatan  Nasional

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

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

........................................ ........................................
NIP. NIP.
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas/ Semester : VIII / 2
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif

2. Kerjasama
3. Toleran

Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan

konsisten.

Indikator sikap bekerja sama dalam kegiatan kelompok.

1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerja sama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.

Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.

1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi

masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masuih

belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif

secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda  pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas/semester : VIII / 2
Materi pokok : Keunggulan dan keterbatasan antarruang pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di

Indonesia dan ASEAN

No. Nama OBSERVASI Jumlah Nilai
skor

Religius Jujur Gemar Disiplin Kerja Cinta
membaca keras tanah air

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik 2 = cukup
3 = baik 1 = kurang
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LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan Kelompok

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas : VIII

Rubrik Penilaian

No. Kriteria Kelompok

4 3 2 1

1 Kesesuaian dengan materi

2 Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3 Kreativitas

4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5 Kerapian hasil

6 Nilai estetika

Keterangan:
4 = sangat baik;
3 = baik;
2 = cukup baik;
1 = kurang baik

Jumlah skor
Nilai peroleh=

20

LAMPIRAN SOAL

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang benar!

1. Munculnya permintaan dan penawaran sebagai
akibat adanya ....
a. harga
b. kebutuhan
c. kepentingan
d. kelangkaan

2. Daerah pengolahan bijih besi terdapat di ....
a. Bandung c. Bangka
b. Aceh d. Cilegon

3. Di daerah Bangka dan Belitung banyak terdapat
tambang ....
a. timah c. tembaga
b. bijih besi d. emas

4. Kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan
konsumsi pada barang dan jasa untuk memenuhi
kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga adalah
....
a. perusahaan
b. pemerintah
c. rumah tangga
d. masyarakat luar negeri

5. Rumah tangga berperan sebagai pemasok ... kepada
perusahaan untuk kegiatan produksi.
a. faktor-faktor produksi
b. bahan kebutuhan pokok
c. peralatan produksi
d. peralatan konsumsi

6. Kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang
dibutuhkan oleh rumah tangga keluarga, pemerintah,
bahkan masyarakat luar negeri. Dalam pembahasan
tentang pelaku ekonomi, ini adalah peran dari ....
a. perusahaan
b. pemerintah
c. rumah tangga
d. masyarakat luar negeri

7. Aktivitas ekonomi saling tukar-menukar barang dan
atau jasa dengan kesepakatan dari beberapa pihak
tanpa adanya unsur paksaan, merupakan definisi
....
a. migrasi c. perdagangan
b. barter d. transmigrasi

8. Kegiatan suatu negara yang mendatangkan barang
atau jasa dari negara lain disebut ....
a. globalisasi c. ekspor
b. impor d. barter



11Perangkat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII SMP/MTs Semester 2

9. Suatu negara akan menjual  barang produksinya ke
negara lain jika negara tersebut mengalami ....
a. impor c. ekspor
b. defisit d. surplus

10. Amerika mengimpor mobil Honda dari Jepang
merupakan contoh perdagangan ....
a. antarpulau
b. antardaerah
c. internasional
d. nasional

11. Indonesia awalnya hanya meng-ekspor tektil dan
karet, kemudian menambah komoditas ekspor
seperti kayu lapis, gas LNG, rumput laut dan
sebagainya. Hal seperti ini disebut ....
a. diversifikasi ekspor
b. diversifikasi impor
c. intensifikasi ekspor
d. intensifikasi impor

12. Sumber kekayaan alam, menurut amanat Pasal 33
UUD 1945 harus dikelola secara berkelan-jutan untuk
....
a. kepentingan luar negeri
b. pejabat pemerintah
c. perusahaan asing
d. kesejahteraan rakyat

13. Perairan Indonesia diperkirakan luasnya ....
a. 0.3 juta km2

b. 0.8 juta km2

c. 2.8 juta km2

d. 5 juta km2

14. Di bawah ini merupakan hasil potensi kemaritiman
Indonesia yang dapat diperbarui, kecuali ....
a. perikanan
b. hutan mangrove
c. rumput laut
d. minyak bumi

15. Indonesia yang berada pada posisi silang antara dua
benua dan dua samudra merupakan keuntungan dari
kondisi ....
a. geologis c. vulkanis
b. geografis d. astronomis

16. Berikut ini selat di Indonesia yang termasuk paling
ramai dalam jalur pelayaran internasional adalah Selat
....
a. Karimata c. Malaka
b. Makassar d. Bali

17. Bagi Indonesia, laut memiliki fungsi sebagai berikut,
kecuali ....
a. sebagai pemecah belah persatuan bangsa
b. wilayah kedaulatan bangsa
c. lingkungan dan sumber daya
d. media kontak sosial, ekonomi, dan budaya

18. Besaran wilayah perairan di Indonesia secara
keseluruhan adalah ....
a. 2/3 dari seluruh daratan
b. 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia
c. 1/3 dari seluruh daratan
d. 1/3 dari seluruh wilayah Indonesia

19. Berikut ini adalah kementerian-kementerian yang
turut dalam pengembangan kemaritiman, kecuali ....
a. Kementerian Pertahanan
b. Kementerian ESDM
c. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
d. Kementerian Dalam Negeri

20. Keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan pangan
pokok beras telah berperan secara strategis dalam
....
a. melakukan swasembada beras
b. mendatangkan berbagai beras berkualitas dari

luar negeri
c. penciptaan ketahanan pangan nasional
d. pembentukan kementerian pertanian

21. Produk agroindustri umumnya mempunyai elastisitas
yang tinggi, sehingga makin tinggi pendapatan
seseorang maka ....
a. makin terbuka pasar bagi produk agroindustri
b. semakin rendah daya jual belinya di

masyarakat
c. makin terbuka potensi untuk melakukan

monopoli
d. semakin berpengaruh ter-hadap kondisi pasar

daerah

22. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar
pendapatan masyarakat terbagi rata di antara warga
masyarakat disebut ....
a. target pendapatan pajak
b. subsidi pemerintah
c. bantuan langsung tunai
d. redistribusi pendapatan

23. Tujuan dari pembangunan adalah ....
a. meningkatkan produktivitas pengan
b. mencapai kemakmuran bersama
c. terpenuhinya seluruh infra-struktur
d. memenuhi target pembangunan

24. Kepanjangan dari UKM adalah ....
a. Usaha Kecil dan Menengah
b. Unit Kreditur Mandiri
c. Usaha Kreditur Mandiri
d. Unit Kecil dan Menengah

25. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan
pada tahun ....
a. 2006 c. 2008
b. 2007 d. 2009

26. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
dilaksanakan dalam bentuk ....
a. kredit kesehatan
b. tabungan kesehatan
c. jaminan kesehatan
d. asuransi kesehatan

27. Upaya pemenuhan akses pendidikan oleh pemerintah
diwujudkan dalam bentuk ....
a. KUR c. BOS
b. PNPM d. JKN

28. Subsidi yang diberikan kepada buruh yang bekerja
harian dan penghasilannya di bawah upah pas-pasan
disebut dengan subsidi ....
a. upah c. rakyat
b. anggaran d. pajak

29. Pemasukan APBN Indonesia, sebagian besarnya
adalah dari ....
a. utang luar negeri
b. pajak
c. pengelolaan SDA
d. dana hibah

30. Berikut ini yang termasuk lembaga keuangan dunia
adalah ....
a. FAO c. ADB
b. ILO d. WHO
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B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!

1. Aktivitas perpindahan penduduk antarpulau disebut dengan .............................................................................................
2. Pertukaran barang dengan barang dengan menggunakan alat yang disebut sebagai 'denominator of value' disebut

dengan ....................................................................................................................................................................................
3. Sebuah aktivitas perdagangan yang dilakukan untuk memperluas pemasaran hasil produksi disebut .........................
4. Aktivitas impor yang terlalu mendominasi dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi ..................................
5. Dua negara atau lebih akan saling bekerja sama dalam perdagangan jika memiliki hubungan ......................................
6. Ide tentang Indonesia sebagai poros maritim muncul karena memandang bahwa ..........................................................
7. Di antara kelemahan pertanian di Indonesia adalah pangsa pasar ekspor produk pertanian Indonesia masih kecil dan

sementara kapasitas dan potensi yang dimilikinya .............................................................................................................
8. PNPM kependekan dari ........................................................................................................................................................
9. Alasan pemerintah mencabut subsidi listrik dan BBM untuk rakyat adalah .........................................................................
10. Pada program PNPM setiap desa mendapatkan bantuan sebesar ...................................................................................

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan yang termasuk para pelaku ekonomi!
2. Jelaskan peran perusahaan/produsen sebagai agen pembangunan dalam aktivitas ekonomi!
3. Mengapa perbedaan harga antarpulau menjadi pendorong munculnya aktivitas perdagangan antarpulau?
4. Jelaskan dengan contoh bahwa perbedaan selera telah mendorong terjadinya perdagangan antarnegara!
5. Sebutkan jasa lingkungan dari usaha kemaritiman!
6. Sebutkan jenis-jenis profesi yang berkaitan dengan potensi kemaritiman!
7. Sebutkan perairan di Indonesia yang menjadi jalur paling ramai pelayaran Indonesia!
8. Apa kepanjangan dari IMO?
9. Jelaskan definisi pertanian pangan menurut UU Nomor 1 Tahun 2008!
10. Jelaskan yang dimaksud pajak pemberian negatif dalam upaya redistribusi pendapatan!
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A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Berikut ini yang merupakan faktor utama terjadinya
perdagangan antardaerah dan antarpulau adalah ...
a. perbedaan sumber daya, teknologi, dan

potensi
b. perbedaan jarak dan letak wilayah
c. perbedaan teknologi antar-pulau
d. perbedaan sumber daya manusia

antardaerah

2. Berikut yang bukan upaya meningkatkan ekonomi
maritim di Indonesia adalah ...
a. mengenalkan batas-batas laut Indonesia

kepada nelayan
b. meningkatkan kualitas SDM oleh pemerintah
c. memberikan kebebasan kepada kapal asing
d. memberi bantuan untuk nelayan miskin

3. Yogyakarta memproduksi batik, sedangkan Jepara
memproduksi ukiran. Hal ini merupakan salah satu
contoh perbedaan potensi suatu daerah dalam bidang
...
a. teknologi c. bahasa
b. budaya d. bisnis

4. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut
yang begitu besar. Untuk memaksimalkan potensi
laut dapat dilakukan dengan ...
a. memanfaatkan sumber daya laut secara

massal dengan berbagai cara
b. memberikan pelatihan kepada masyarakat

tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya
laut dengan cara yang bijaksana

c. menjual sumber daya laut pada pihak asing
karena mereka memiliki alat yang lebih canggih

d. membiarkan saja supaya sumber daya
tersebut dapat berkembang dan terus
berkembang

5. Rumah tangga konsumen yang menyerahkan faktor
produksi berupa kompetensi kewira-usahaan kepada
pihak produsen akan memperoleh imbalan berupa
...
a. sewa c. keuntungan
b. bunga d. gaji

6. Pelaku ekonomi terdiri atas ...
a. RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar

negeri
b. masyarakat luar negeri dan pemerintah
c. keseluruhan elemen masya-rakat
d. pemerintah dan masyarakat

7. Redistribusi pendapatan dilaku-kan sebagai salah
satu bentuk berupa ...
a. jaminan sosial yang dilakukan negara kepada

masyarakat
b. pembagian pendapatan nasional
c. pengalokasian pajak kepada penduduk miskin
d. pemberian subsidi kepada seluruh masyarakat

8. Salah satu pelaku ekonomi yang berperan sebagai
konsumen dan penyedia faktor-faktor produksi
adalah ...
a. rumah tangga konsumen
b. rumah tangga produsen
c. rumah tangga pemerintah
d. masyarakat luar negeri

9. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri
atas ...
a. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Swasta, dan Koperasi
b. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Swasta, Badan Usaha Milik Daerah, dan
Koperasi

c. rumah tangga keluarga, rumah tangga
perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan
rumah tangga luar negeri

d. rumah tangga konsumen, rumah tangga
produsen, distributor, dan pemerintah

10. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Tidak memiliki sumber daya mereka sendiri

untuk memproduksi barang dan jasa
(2) Pendapatan berasal dari kompensasi faktor

produksi yang mereka miliki
(3) Menggunakan faktor produksi dan melakukan

kegiatan produksi serta menjual barang dan
jasa kepada rumah tangga keluarga

(4) Membayar pajak kepada pemerintah
(5) Pemilik dari semua faktor produksi

Karakteristik rumah tangga produsen adalah ...
a. (1), (2), dan (3) c. (2), (3), dan (4)
b. (1), (3), dan (4) d. (3), (4), dan (5)

11. Berikut ini yang bukan tujuan pembangunan kelautan
adalah ...
a. pertumbuhan ekonomi tinggi secara

berkelanjutan
b. menjadikan laut satu-satunya sumber

pendapatan nasional
c. terpeliharanya kelestarian lingkungan dan

sumber daya kelautan
d. menjadikan laut sebagai pemersatu dan

tegaknya kedaulatan bangsa

12. Pelaku kegiatan ekonomi yang menguasai cabang-
cabang pro-duksi penting dan berhubungan dengan
hajat hidup orang banyak adalah ...
a. rumah tangga konsumen
b. rumah tangga produsen
c. rumah tangga pemerintah
d. masyarakat luar negeri

13. Tiga peran penting rumah tangga pemerintah adalah
sebagai ...
a. regulator, konsumen, dan produsen
b. konsumen, produsen, dan pemungut pajak
c. motivator, fasilitator, dan regulator
d. perencana, pelaksana, dan pengawas

14. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, sektor luar
negeri berperan sebagai ...
a. distributor
b. produsen dan konsumen
c. produsen dan distributor
d. konsumen dan distributor

15. Pengalokasian kembali pendapatan yang menunjuk
pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin
disebut dengan ...
a. redistribusi vertikal
b. redistribusi horizontal
c. redistribusi jaminan akses
d. redistribusi kredit lunak
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16. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah
satu contoh bahwa pemerintah juga berperan dalam
kegiatan ...
a. produksi
b. konsumsi
c. distribusi
d. regulasi

17. Berikut ini yang bukan ruang lingkup perdagangan
antarnegara adalah ...
a. perpindahan barang dan jasa dari suatu negara

ke negara yang lain
b. perpindahan modal melalui investasi asing dari

luar negeri ke dalam negeri
c. perpindahan tenaga kerja dari suatu negara

ke negara lain
d. perpindahan data tentang pangsa pasar dari

luar negeri

18. Astra, Honda, dan Yamaha merupakan produsen
sepeda motor Jepang yang mempunyai cabang di
Indonesia. Contoh tersebut merupakan bentuk kerja
sama ekonomi luar negeri yang berupa ...
a. hibah
b. subsidi
c. penanaman modal
d. pemberian pinjaman

19. Berikut ini yang bukan faktor yang memengaruhi
ekspor baik dari dalam ataupun luar negeri adalah ...
a. keadaan pasar luar negeri
b. keuletan eksportir untuk menangkap peluang

pasar
c. keuletan importir untuk memenangi pangsa

pasar
d. kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu

negara

20. Rumah tangga konsumen yang menyerahkan faktor
produksi berupa modal kepada pihak produsen akan
memperoleh imbalan berupa ...
a. sewa c. profit
b. bunga d. gaji

21. Berikut ini yang termasuk lembaga keuangan dunia
adalah ...
a. FAO c. ADB
b. ILO d. WHO

22. Berikut ini yang bukan merupakan faktor pendorong
munculnya perdagangan antardaerah adalah ....
a. perbedaan tingkat kelangkaan
b. perbedaan faktor-faktor produksi
c. perbedaan gaya hidup antardaerah
d. perbedaan komparatif dari harga barang

23. Pemasukan APBN Indonesia sebagian besarnya
adalah dari ...
a. utang luar negeri
b. pajak
c. pengelolaan SDA
d. dana hibah

24. Pengalokasian kembali penda-patan yang menunjuk
pada transfer uang antarkelompok disebut dengan
redistribusi ...
a. vertikal
b. horizontal
c. jaminan akses
d. kredit lunak

25. Subsidi yang diberikan kepada buruh yang bekerja
harian dan penghasilannya di bawah upah pas-pasan
disebut dengan subsidi ...
a. upah c. rakyat
b. anggaran d. pajak

26. Berikut ini adalah ruang l ingkup perdagangan
antarnegara, kecuali ...
a. perpindahan barang dan jasa dari suatu negara

ke negara yang lain
b. perpindahan modal melalui investasi asing dari

luar negeri ke dalam negeri
c. perpindahan tenaga kerja dari suatu negara

ke negara lain
d. perpindahan data tentang pangsa pasar dari

luar negeri

27. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan
pada tahun ...
a. 2006 c. 2008
b. 2007 d. 2009

28. Salah satu teknik redistribusi pendapatan adalah
transfer tunai. Berikut ini yang tidak termasuk
pendekatan transfer tunai adalah ...
a. pajak pendapatan negatif
b. pendapatan tahunan yang dijamin
c. pajak pendapatan positif
d. model subsidi upah

29. Kepanjangan dari UKM adalah ...
a. Usaha Kecil dan Menengah
b. Usaha Kreditur Mandiri
c. Unit Kreditur Mandiri
d. Unit Kecil dan Menengah

30. Berikut ini praktik redistribusi pendapatan yang terjadi
di Indonesia.
(1) Penyaluran Bantuan Opera-sional Sekolah

(BOS)
(2) Kerja sama dengan pihak swasta
(3) Melaksanakan program jaminan kesehatan

nasional
(4) Melakukan program padat karya
(5) Penyaluran Bantuan Lang-sung Tunai (BLT)

ke masya-rakat miskin
(6) Mengembangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program jaminan untuk kebu-tuhan dasar bagi
masyarakat bawah adalah ...
a. (1), (3), dan (5)
b. (2), (4), dan (6)
c. (1), (4), dan (5)
d. (2), (5), dan (6)

B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!

1. Tambang bauksit, emas, perak, granit, dan timah banyak terdapat di ....

2. Termasuk kegiatan ekonomi yaitu ..., ...., dan .....................................................................................................................

3. Imbalan yang diterima rumah tangga sebab telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain disebut ...........................

4. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga berperan sebagai ...............................................................................................

5. Peranan pemerintah sebagai pengatur pengaturan kegiatan ekonomi dapat ditempuh dengan cara ............................
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6. Ekspor suatu negara harus lebih besar daripada impor agar ............................................................................................

7. Untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen dan eksportir, pemerintah dapat memberikan .....................

8. Dalam UUD 1945, pasal yang membahas tentang ekonomi adalah pasal ....

9. Potensi sumber daya tidak pulih disebut juiga dengan .......................................................................................................

10. Jalur pelayaran laut di Indonesia sebelah barat yang selalu ramai sebagai jalur pelayaran internasional sejak zaman
dulu adalah .............................................................................................................................................................................

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan yang dimaksud dengan strategi ecofarming dalam usaha peningkatan agrikultur Indonesia!

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

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pengembangan agrikultur di Indonesia?

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

3. Jelaskan barang-barang yang diimpor Indonesia!

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

4. Jelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan antarnegara!

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

5. Jelaskan yang kalian ketahui tentang ekonomi kelautan!

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

6. Jelaskan beberapa daerah di Indonesia yang kaya dengan keindahan taman lautnya!

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

7. Jelaskan salah satu permasalahan agrikultur Indonesia tentang permasalahan pengairan yang dihadapinya!

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

8. Jelaskan ciri-ciri pertanian modern!

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

9. Jelaskan tujuan pemerataan pendapatan nasional!

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

10. Bagaimana cara menentukan ukuran pokok the functional distribution of income?

Jawab: ...................................................................................................................................................................................
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Kunci Jawaban dan Pembahasan IPS Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
Bab 1 Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang Pengaruhnya terhadap Kegiatan Ekonomi,

Sosial, Budaya di Indonesia dan ASEAN

A. KEUNGGULAN DAN KETERBATASAN ANTARRUANG
DALAM KEGIATAN EKONOMI SERTA PERAN
PELAKU EKONOMI DALAM KEGIATAN EKONOMI DI
INDONESIA

AYO KERJAKAN
1. Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia

dan Australia, dan juga terletak di antara dua samudra
yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik

2. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari
begitu banyak pulau. Masing-masing pulau memiliki potensi
masing-masing. Sehingga antara satu dengan yang lainnya
saling melengkapi

3. belerang, bijih besi, fosfat, mangan, minyak bumi, pasir
kuarsa, tembaga, teras, dan yodium

4. Bunga (interest), yaitu balas jasa yang diterima rumah
tangga dari perusahaan sebab telah meminjamkan
sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam
kegiatan produksi

5. yaitu dengan menghasilkan barang dan jasa yang
dibutuhkan oleh rumah tangga keluarga, pemerintah,
bahkan masyarakat luar negeri

B. MACAM-MACAM KERJA SAMA PERDAGANGAN
AYO KERJAKAN
1. memperluas jangkauan pasar dan mendapatkan

keuntungan
2. Perdagangan antarpulau akan mendorong peningkatan

jumlah produksi, produksi yang meningkat akan
membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Maka dari itu
akan mengurangi jumlah pengangguran dan bisa
meningkatkan pendapatan masyarakat

3. Barter atau imbal dagang dalam hubungan perdagangan
luar negeri merupakan bentuk pengiriman barang-barang
ke luar negeri untuk bisa ditukarkan langsung dengan
barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri

4. Konsinyasi adalah penjualan dengan pengiriman barang,
belum ada pembeli tertentu di luar negeri. Penjualan-Nya
dapat  dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang
dengan cara memakai sistem lelang

5. perbedaan sumber daya alam, memenuhi kebutuhan
nasional, penguasaan IPTEK

D. PENGUATAN EKONOMI AGRIKULTUR DI INDONESIA
AYO KERJAKAN
1. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan

perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian.
2. skala kecil, modal terbatas, teknologi sederhana, sangat

dipengaruhi musim, wilayah pasarnya lokal, umumnya
berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga
menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran
tersembunyi), akses terhadap kredit, teknologi dan pasar
sangat rendah

3. Berbagai hasil riset mengindikasikan bahwa sebagian
besar lahan pertanian intensif di Indonesia, terutama di
Pulau Jawa telah menurun produktivitasnya, dan
mengalami degradasi lahan terutama akibat rendahnya
kandungan C-organik dalam tanah yaitu kecil dari 2 persen.
Padahal, untuk memperoleh produktivitas optimal
dibutuhkan kandungan C-organik lebih dari 2,5 persen atau
kandungan bahan organik tanah > 4,3 persen.

4. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi,
mutu dan kontinuitas pasokan yang terus menerus harus
selalu meningkat dan terpelihara.

5. Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat
terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di
bawah produktivitas potensial. Mengingat keterbatasan
petani dalam permodalan tersebut dan rendahnya
aksesibilitas terhadap sumber permodalan formal, maka
dilakukan pengembangkan dan mempertahankan
beberapa penyerapan input produksi biaya rendah (low
cost production) yang sudah berjalan ditingkat petani.

E. REDISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL
AYO KERJAKAN
1. Pemerataan pendapatan (redistribusi pendapatan/

distribution of income) merupakan usaha yang dilakukan
oleh pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi
semerata mungkin diantara warga masyarakat

2. Pengertian merata di sini tidak berarti bahwa semua warga
masyarakat pendapatannya dibuat sama, tetapi
kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk
memperoleh pendapatan. Tujuannya adalah agar tidak
terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat
sehingga dapat menimbulkan keresahan dan
kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat
mengganggu stabilitas nasional

3. Cara mengukurnya adalah masing-masing individu dicatat
penghasilan per tahunnya dari sejumlah individu yang diteliti
secara sampling. Penghasilan dinyatakan dalam satuan
uang. Kemudian dikelompokkan berdasar urutan
penghasilan dari terendah sampai tertinggi. Dari hasil
pengelompokan tersebut akan diketahui kelompok
golongan berpenghasilan rendah memperoleh berapa
persen dari seluruh penghasilan nasional dan kelompok
golongan paling kaya memperoleh berapa persen,
selanjutnya dapat diketahui ada ketimpangan atau tidak)

4. model pajak pendapatan negatif, model subsidi, dan model
subsidi upah

5. jaminan kesehatan masyarakat

EVALUASI
A. PILIHAN GANDA

1. b. kebutuhan
2. d. Cilegon
3. a. timah
4. c. rumah tangga
5. a. faktor-faktor produksi
6. a. perusahaan
7. c. perdagangan
8. b. impor
9. d. surplus
10. c. internasional
11. a. diversifikasi ekspor
12. d. kesejahteraan rakyat
13. c. 2.8 juta km2

14. d. minyak bumi
15. b. geografis
16. c. Malaka
17. a. sebagai pemecah belah persatuan bangsa
18. b. 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia
19. d. Kementerian Dalam Negeri
20. c. penciptaan ketahanan pangan nasional
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21. a. makin terbuka pasar bagi produk agroindustri
22. d. redistribusi pendapatan
23. b. mencapai kemakmuran bersama
24. a. Usaha Kecil dan Menengah
25. b. 2007
26. d. asuransi kesehatan
27. c. BOS
28. a. upah
29. b. pajak
30. c. ADB

B. ISIAN
1. transmigrasi
2. direct barter
3. package deal
4. lambat
5. diplomatik
6. Indonesia berada pada posisi strategis karena diapit

dua benua dan dua samudra
7. lebih besar
8. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
9. untuk dialihkan ke sektor yang lain yang lebih

bermanfaat
10. 3 miliar rupiah

C. URAIAN
1. rumah tangga, produsen/perusahaan, pemerintah, dan

masyarakat luar negeri
2. Sebagai agen pembangunan, kegiatan perusahaan

sebagai agen pembangunan ditujukan untuk
meningkatkan produksi melalui penelitian dan
pengembangan. Setiap perusahaan selalu berusaha
supaya tidak ketinggalan ilmu dan teknologi serta dapat
mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan zaman.
Perusahaan yang mencapai sukses dapat dikatakan
berfungsi sebagai agen pembangunan

3. Harga barang dan jasa yang ada disetiap pulau bisa
berbeda, pada suatu pulau suatu barang bisa murah
sedangkan di pulau lain bisa mahal. Perbedaan harga
ini akan mendorong pedagang untuk menjual
produknya ke pulaulain karena mengejar keuntungan
yang lebih besar

4. contoh, negara Amerika Serikat memproduksi mobil
Ford dan Chevrolet, namun Amerika mengimpor mobil
Honda dari Jepang. Hal demikian terjadi karena warga
Amerika telah menyukai mobil Honda

5. Pariwisata, Perhubungan dan Kepelabuhanan serta
Penampung (Penetralisir) limbah

6. Perdagangan, Perikanan tangkap, Perikanan
Budidaya, Pertambangan, Transportasi laut, dan
Pariwisata bahari

7. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar
8. International Maritime Organisation
9. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk

mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan
teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk
mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta
kesejahteraan rakyat

10. Maksudnya adalah bahwa pemerintah memberikan
subsidi kepada penduduk yang dianggap tidak mampu.
Persyaratannya adalah bahwa keluarga yang diberi
subsidi merupakan keluarga yang penghasilannya di
bawah pas-pasan dan nilai yang disubsidi adalah selisih
antara penghasilan pas-pasan dengan penghasilan riil
keluarga itu
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Kunci Jawaban dan Pembahasan IPS Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER

A. PILIHAN GANDA
1. b. memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang

cara-cara memanfaatkan sumber daya laut
dengan cara yang bijaksana

2. a. perbedaan sumber daya, teknologi, dan potensi
3. c. memberikan kebebasan kepada kapal asing
4. a. teknologi
5. d. gaji
6. a. RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri
7. a. jaminan sosial yang dilakukan negara kepada

masyarakat
8. a. rumah tangga konsumen
9. c. rumah tangga keluarga, rumah tangga

perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah
tangga luar negeri

10. b. (1), (3), dan (4)
11. b. menjadikan laut satu-satunya sumber pendapatan

nasional
12. c. rumah tangga pemerintah
13. a. regulator, konsumen, dan produsen
14. b. produsen dan konsumen
15. a. redistribusi vertikal
16. a. produksi
17. d. perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar

negeri
18. c. penanaman modal
19. a. keadaan pasar luar negeri
20. d. gaji
21. c. ADB
22. c. perbedaan gaya hidup antardaerah
23. b. pajak
24. b. horizontal
25. a. upah
26. d. perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar

negeri
27. b. 2007
28. c. pajak pendapatan positif
29. a. Usaha Kecil dan Menengah
30. a. (1), (3), dan (5)

B. ISIAN
1. Riau
2. produksi, konsumsi, dan distribusi
3. sewa
4. pemasok faktor-faktor produksi
5. pembentukan peraturan dan perundang-undangan
6. tidak terjadi defisit dalam neraca pembayaran
7. premi atau insentif
8. 33
9. sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui
10. selat Malaka

C. URAIAN
1. Strategi ekofarming merupakan peningkatkan sistem

budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan
dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah
di Indonesia.

2. Skala usaha pertanian  pada umumnya relatif kecil,
Modal  terbatas, Penggunaan teknologi  masih
sederhana, Sangat dipengaruhi musim, Pada
umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga,
Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah

3. Barang-barang yang di impor oleh Indonesia terdiri
dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang-
barang yang termasuk dalam kelompok migas antara
lain minyak tanah, bensin, solar, dan elpiji. Adapun
barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-
migas antara lain adalah karet, kopi, ikan, kayu lapis,
kelapa sawit, serta barang tambang nonmigas seperti
nikel dan batubara

4. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam
negeri, Keinginan memperoleh keuntungan dan
meningkatkan pendapatan negara., Adanya
perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi.,
Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu
pasar baru untuk menjual produk tersebut, Terjadinya
era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia
dapat hidup sendiri

5. Ekonomi kelautan (marine economy) merupakan
kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir
dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber
daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan kelautan
untuk menghasilkan barang dan jasa.

6. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang
sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam
yang wajib dikunjungi para penyelam (divers), seperti
Bunaken (Sulawesi Utara), Raja Ampat (Papua Barat),
Labuan Bajo, dan Wakatobi

7. dari total areal sawah di Indonesia sebesar 7.230.183
ha, sumber airnya 11 persen (797.971 ha) berasal
dari waduk, sementara 89 persen (6.432.212 ha)
berasal dari non-waduk.

8. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas,
efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang terus
menerus harus selalu meningkat dan terpelihara

9. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan
pendapatan dalam masyarakat sehingga dapat
menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial yang
pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas nasional.

10. Ukuran ini menjelaskan tentang bagian pendapatan
yang diterima oleh setiap faktor produksi (berapa yang
diterima oleh buruh (upah), pengusaha (keuntungan),
pemilik tanah (sewa), pemilik modal (bunga/jasa)
sesuai dengan fungsi masing-masing faktor produksi
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SILABUS
Ilmu Pengetahuan Sosial VIII-2 Kurikulum 2013

Bab 2 Perubahan Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan
dan Tumbuhnya Semangat Kebangsaan

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching)
pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya
sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses pembelajaran berlangsung, dan dapat
digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan sebagai berikut.

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata

4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori.

3.4 Menganalisis  kronologi,
perubahan dan kesi-
nambungan ruang (geo-
grafis, politik, ekonomi,
pendidikan, sosial, bu-
daya) dari masa pen-
jajahan sampai tumbuhnya
semangat kebangsaan.

4.4 Menyajikan hasil analisis
kronologi, perubahan dan
kesinambungan ruang
(geografis, polit ik, eko-
nomi, pendidikan, sosial,
budaya) dari masa pen-
jajahan sampai tumbuhnya
semangat kebangsaan

• Kedatangan bangsa-bangsa Eropa dan
perlawanan bangsa Indonesia

• Perubahan dan kesinambungan
(geografis, politik, ekonomi, pendidikan,
sosial, budaya) masyarakat Indonesia
pada masa penjajahan

• Munculnya organisasi pergerakan dan
tumbuhnya semangat kebangsaan

• Pembelajaran berbasis saintifik dengan
mengutamakan aktivitas heuristik untuk
terbinanya berpikir kritis, kreatif, inovatif,
berkolaborasi, literasi informasi dan
komunikasi serta kemampuan
komunikasi.

• Kegiatan pembelajaran diselaraskan dan
atau dapat mengikuti tahapan sebagai
berikut:
- Menggambarkan proses kedatangan

bangsa Eropa dan mengidentifikasi
perlawanan bangsa Indonesia

- Mengumpulkan data tentang ciri-ciri
masyarakat Indonesia pada masa
penjajahan

- Menganalisis hubungan antara
organisasi pergerakan dengan
tumbuhnya semangat kebangsaan

- Menyajikan hasil analisis kronologi
dari masa penjajahan sampai
tumbuhnya semangat kebangsaan.

- Mengkomunikasikan semangat cinta
tanah air dan rasa kebanfsaan dalam
bentuk konkrit sesuai dengan
peranannya masingmasing di
masyarakat
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Bab 2 Perubahan Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan

dan Tumbuhnya Semangat Kebangsaan

Satuan Pendidikan : SMP/ MTs
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas /Semester : VIII / 2
Tahun Pelajaran : .... / ....
Alokasi Waktu : .... JP/minggu

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Gerakan Transnasional Barat dalam Mewujudkan
2. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Imperialisme  dan  Kolonialisme
3. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
4. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
5. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
6. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda

Pada Masa Kolonial
7. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
8. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
9. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk

Melawan Penjajahan
10. Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik mengidentifikasi Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK)

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

C. MATERI PEMBELAJARAN
Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan

D. METODE PEMBELAJARAN
1. Pendekatan: Scientific Learning
2. Model Pembelajaran: Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)

E. MEDIA PEMBELAJARAN
1. Media LCD proyektor
2. Laptop
3. Bahan tayang

F. SUMBER BELAJAR
1. Buku teks pelajaran yang relevan.
2. Agus Tri  Sabdono. 2018. Ayo Belajar Cerdas Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Kelas VIII SMP/MTs. Surakarta: Pratama

Mitra Aksara.
3. Modul/bahan ajar.
4. Internet.
5. Peta
6. Sumber lain yang relevan.

3.4 Menganalisis kronologi, perubahan dan
kesinambungan ruang (geografis, politik,
ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) dari
masa penjajahan sampai tumbuhnya
semangat kebangsaan.

4.4 Menyajikan hasil analisis kronologi,
perubahan dan kesinambungan ruang
(geografis, politik, ekonomi, pendidikan,
sosial, budaya) dari masa penjajahan sampai
tumbuhnya semangat kebangsaan.

1. peserta didik mengidentifikasi Gerakan Transnasional Barat
dalam Mewujudkan

2. Imperialisme  dan  Kolonialisme
3. Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
4. Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
5. Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
6. Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial
7. Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
8. Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
9. Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk Melawan Penjajahan
10. Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan

Peserta didik dapat menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan
dan kesinambungan ruang (geografis, politik, ekonomi, pendidikan,
sosial, budaya) dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat
kebangsaan



21Perangkat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII SMP/MTs Semester 2

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 (.... x 45 menit)

Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin.
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Apersepsi
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta

didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya.
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Motivasi
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.
• Apabila materi/tema/kegiatan ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka peserta

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:
- Gerakan Transnasional Barat dalam Mewujudkan
- Imperialisme  dan  Kolonialisme
- Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
- Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
- Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
- Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial
- Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
- Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
- Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk Melawan Penjajahan
- Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan

yang berlangsung.
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
• Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan

yang berlangsung.
• Pembagian kelompok belajar.

Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.

Kegiatan Inti

Sintak Model Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran

Waktu

.... menit

.... menit

Orientasi peserta
didik kepada
masalah

• Mengamati
Peserta didik diberi motivasi atau dorongan untuk memusatkan perhatian
pada topik
- Gerakan Transnasional Barat dalam Mewujudkan
- Imperialisme  dan  Kolonialisme
- Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
- Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
- Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
- Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial
- Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
- Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
- Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk Melawan Penjajahan
- Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan Menyampaikan tujuan

pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
Pentingnya  Kewirausahaan dengan cara:

• Mengamati
Lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat
dikembangkan peserta didik, dari media interaktif yang berhubungan dengan
- Gerakan Transnasional Barat dalam Mewujudkan
- Imperialisme  dan  Kolonialisme
- Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
- Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
- Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
- Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial
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- Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
- Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
- Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk Melawan Penjajahan
- Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan
Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung

• Membaca
(dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), materi
dari buku Ayo Belajar Cerdas Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VII SMP/MTS
dan buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan
- Gerakan Transnasional Barat dalam Mewujudkan
- Imperialisme  dan  Kolonialisme
- Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
- Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
- Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
- Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial
- Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
- Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
- Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk Melawan Penjajahan
- Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan

Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
• Mendengar

Pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan
- Gerakan Transnasional Barat dalam Mewujudkan
- Imperialisme  dan  Kolonialisme
- Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
- Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
- Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
- Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial
- Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
- Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
- Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk Melawan Penjajahan
- Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan

• Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global tentang materi
pelajaran mengenai:
- Gerakan Transnasional Barat dalam Mewujudkan
- Imperialisme  dan  Kolonialisme
- Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
- Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
- Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
- Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial
- Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
- Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
- Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk Melawan Penjajahan
- Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan

• Menanya
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
Mengajukan pertanyaan tentang:
- Gerakan Transnasional Barat dalam Mewujudkan
- Imperialisme  dan  Kolonialisme
- Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
- Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
- Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
- Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial
- Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
- Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
- Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk Melawan Penjajahan
- Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang
hayat.
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Menganalis is dan
m e n g e v a l u a s i
proses pemecahan
masalah

Men g emb an g ka n
dan menyajikan hasil
karya

Mengasosiasikan
Peserta didik menganalisis masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait
pembelajaran tentang:
• Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan

sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.

• Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai
- Gerakan Transnasional Barat dalam Mewujudkan
- Imperialisme  dan  Kolonialisme
- Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
- Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
- Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
- Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial
- Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
- Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
- Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk Melawan Penjajahan
- Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan

• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam
membuktikan:
- Gerakan Transnasional Barat dalam Mewujudkan
- Imperialisme  dan  Kolonialisme
- Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
- Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
- Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
- Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial
- Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
- Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
- Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk Melawan Penjajahan
- Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan

Mengomunikasikan
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan
• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara

lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi,
kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan.

• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang:
- Gerakan Transnasional Barat dalam Mewujudkan
- Imperialisme  dan  Kolonialisme
- Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
- Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
- Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
- Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial
- Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
- Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
- Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk Melawan Penjajahan
- Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan

• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi
oleh kelompok yang mempresentasikan.

• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi
kesempatan untuk menjawabnya.

• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran yang baru dilakukan berupa: Laporan hasil pengamatan secara
tertulis tentang
- Gerakan Transnasional Barat dalam Mewujudkan
- Imperialisme  dan  Kolonialisme
- Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
- Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
- Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
- Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial
- Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
- Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
- Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk Melawan Penjajahan
- Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan
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Men g emb an g ka n
dan menyajikan hasil
karya

• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau
lembar kerja yang telah disediakan.

• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa
pertanyaan kepada siswa.

• Menyelesaikan evaluasi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik
atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran

Kegiatan Penutup
Peserta didik:
• Membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan

pembelajaran yang baru dilakukan.
• Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Guru:
• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan

proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian proyek.
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
• Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/perseorangan (jika diperlukan).
• Mengagendakan pekerjaan rumah.
• Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

.... menit

Catatan:
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap:
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa ingin
tahu, dan peduli lingkungan.

H. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN
1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
1) Tes Tertulis

a) Pilihan ganda
b) Uraian/esai

2) Tes Lisan
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan

1) Proyek, pengamatan, wawancara
a) Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok.
b) Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok.
c) Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi.

2) Portofolio/unjuk kerja
Laporan tertulis individu/kelompok.

3) Produk.
2. Instrumen Penilaian

a. Pertemuan Pertama (Terlampir)
b. Pertemuan Kedua (Terlampir)
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir)

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
a. Remedial

1) Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang
sudah melampaui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian: remedial karena belum mencapai KKM dan remedial
karena belum mencapai Kompetensi Dasar.

2) Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Guru
akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, misalnya sebagai berikut.
• Imperialisme  dan  Kolonialisme
• Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
• Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
• Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
• Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial
• Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
• Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
• Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk Melawan Penjajahan
• Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan
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b. Pengayaan
1) Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat

diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas atau mencapai Kompetensi Dasar.
2) Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik.
3) Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas, misalnya

• Imperialisme  dan  Kolonialisme
• Kolonialisme Bangsa  Barat  di  Indonesia
• Kolonialisme Pemerintah Hindia-Belanda atas Indonesia
• Kritik terhadap Kebijakan Tanam Paksa
• Kondisi Ekonomi dan Sosial  Hindia-Belanda Pada Masa Kolonial
• Penggolongan  Masyarakat  Hindia-Belanda
• Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
• Bangkitnya Semangat Kebangsaan untuk Melawan Penjajahan
• Perubahan Masyarakat Akibat Penjajahan

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

Mengetahui
Kepala SMP / MTs Guru Mata Pelajaran

........................................ ........................................
NIP. NIP.
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas/ Semester : VIII / 2
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif

2. Kerjasama
3. Toleran

Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan

konsisten.

Indikator sikap bekerja sama dalam kegiatan kelompok.

1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerja sama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.

Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.

1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi

masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif tetapi masuih

belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan yang berbeda dan kreatif

secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda  pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas/semester : VIII / 2
Materi pokok : Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan

No. Nama OBSERVASI Jumlah Nilai
skor

Religius Jujur Gemar Disiplin Kerja Cinta
membaca keras tanah air

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Keterangan pengisian skor:
4 = sangat baik 2 = cukup
3 = baik 1 = kurang
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LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan Kelompok

Satuan Pendidikan : SMP / MTs
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas : VIII

Rubrik Penilaian

No. Kriteria Kelompok

4 3 2 1

1 Kesesuaian dengan konsep dan prinsip

2 Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran

3 Kreativitas

4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas

5 Kerapian hasil

6 Nilai estetika

Keterangan:
4 = sangat baik;
3 = baik;
2 = cukup baik;
1 = kurang baik

Jumlah skor
Nilai peroleh=

20

LAMPIRAN SOAL

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang benar!

1. Vasco da Gama adalah pelaut yang berasal dari ….
a. Spanyol c. Belanda
b. Portugis d. Inggris

2. Orang Barat yang pertama menjelajahi kawasan
selatan Afrika adalah ….
a. Bartholomeus Diaz
b. Christophorus Columbus
c. Vasco da Gama
d. Alfonso de Albuquerque

3. Bangsa Barat yang menjajah Filipina pertama kali
adalah ….
a. Spanyol c. Inggris
b. Portugis d. Belanda

4. Pertama kali Belanda mendarat di Indonesia adalah
di ….
a. Malaka c. Maluku
b. Banten d. Aceh

5. Motif pelayaran samudra oleh bangsa Barat ke
Indonesia di antaranya ….
a. ingin mengembangkan ilmu pengetahuan
b. mengikuti jejak Christophorus Columbus
c. membuktikan kebenaran bahwa bumi itu bulat
d. mencari daerah penghasil rempah-rempah

6. Ideologi yang berperan dalam mendorong bangsa
Barat melakukan pelayaran samudra adalah ideologi
….
a. komunisme c. sosialisme
b. kapitalisme d. globalisasi

7. Penjelajahan samudra yang dilandasi motif untuk
memasarkan hasil industri dan mencari daerah
penghasil bahan mentah industri adalah motif ….
a. ilmu pengetahuan
b. budaya
c. peradaban
d. ekonomi

8. Orang-orang Barat melakukan penjelajahan samudra
untuk mendapatkan banyak daerah koloni. Hal ini
sejalan dengan semangat mereka, yaitu ….
a. gold c. gospel
b. glory d. gulden

9. Usaha untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat
merupakan salah satu motif pelayaran dunia pada
masa dulu. Orang yang mempeloporinya adalah ….
a. Ferdinan Magelhaens
b. Johannes van den Bosch
c. Vasco da Gama
d. Christophorus Columbus
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10. Penyebaran agama Nasrani dalam usaha pelayaran
bangsa Barat terkenal dengan istilah ….
a. glory c. gold
b. gospel d. gulden

11. Berikut ini adalah bansga-bangsa Eropa yang
berlomba-lomba melakukan pelayaran samudra,
kecuali ….
a. Belanda c. Inggris
b. Portugis d. Swiss

12. Orang Eropa yang dianggap sebagai penemu Benua
Australia adalah ….
a. James Cook
b. Abel Tasman
c. Austronesia
d. Christophorus Columbus

13. Motif bangsa Barat melakukan pelayaran dunia pada
masa dulu adalah untuk mencari kejayaan dengan
melakukan perluasan wilayah. Hal ini terkenal dengan
istilah ….
a. gold c. gospel
b. glory d. gulden

14. Barentz melakukan perjalanan mencari daerah Hindia
Timur melalui arah ….
a. Kutub Utara c. Afrika
b. Filipina d. Australia

15. Cornelis de Houtman mendarat pertama kali di Banten
pada tahun ….
a. 1595 c. 1511
b. 1596 d. 1512

16. Pulau Tasmania di sebelah tenggara Australia
ditemukan oleh orang berkebangsaan ….
a. Inggris c. Belanda
b. Spanyol d. Portugis

17. Kesultanan Malaka berhasil dikuasai Portugis pada
tahun ….
a. 1595 c. 1511
b. 1596 d. 1512

18. Berikut ini adalah kapal-kapal Spanyol yang
digunakan untuk melakukan penjelajahan mencari
Hindia Timur, kecuali ….
a. San Antonio c. Victoria
b. Conception d. Santa Maria

19. Pelaut Inggris yang pernah datang ke Maluku dan
mengagumi kebe-saran Sultan Baabullah adalah ….
a. Francis Drake
b. George Raymond
c. William Dampier
d. Abel Tasman

20. Perjanjian Saragosa adalah perjanjian yang
menyatukan dua bangsa Eropa yang sedang
berkonflik, yaitu … dan ….
a. Inggris dan Prancis
b. Portugis dan Spanyol
c. Belanda dan Prancis
d. Inggris dan Belanda

21. Kelahiran VOC didasari oleh motif ….
a. politik c. ekonomi
b. sosial d. budaya

22. Gubernur jenderal VOC pertama kali adalah ….
a. Hendrick Zwaardecroon
b. Jan Pieterszoon Coen
c. Pieter Both
d. Pieter Carpentier

23. Orang yang mengusulkan dibentuknya VOC adalah
….
a. Johannes van den Bosch
b. Jan Pieterszoon Coen
c. Johan Olden van Barneveldt
d. Cornelis de Houtman

24. VOC dibentuk pada tahun ….
a. 1603 c. 1601
b. 1602 d. 1600

25. Organisasi dagang Inggris yang menjadi saingan
utama VOC berdiri pada tahun ….
a. 1603 c. 1601
b. 1602 d. 1600

26. Pusat kekuasaan VOC berada di kota ….
a. Ambon c. Makassar
b. Batavia d. Banten

27. Lembaga yang mengusulkan dibentuknya VOC
bernama ….
a. Staten-Generaal
b. Volksraad
c. Indie Webaar
d. Kamers

28. Berikut ini adalah nama kamar-kamar dagang
Belanda yang bersatu dalam VOC, kecuali ….
a. Delft c. Middleburg
b. Hoorn d. Den Haag

29. Penyerahan wajib yang ditentukan VOC atas rakyat
Hindia Belanda disebut ….
a. contingenten
b. cultuurstelsel
c. verplichte leverantie
d. cultuurprocenten

30. Gubernur jenderal Albertus Hendricus Weise
digantikan kedudukannya oleh ….
a. Van den Bosch
b. Herman Willem Daendels
c. Jan Willem Janssens
d. Sebastian del Cano

31. Kekuasaan Daendels di Hindia Belanda berakhir
pada tahun ….
a. 1808 c. 1810
b. 1809 d. 1811

32. Perbedaan mencolok antara Daendels dengan
Janssens adalah ….
a. Janssens lebih dihormati daripada Daendels
b. Daendels lebih tegas dan keras daripada

Janssens
c. Janssens lebih dekat dengan Inggris ,

sedangkan Daendels lebih keras
d. Daendels lebih banyak melakukan kesalahan

daripada Janssens

33. Berikut ini adalah isi dari Kapitulasi Tuntang, kecuali
….
a. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia

kepada Inggris di Kalkuta (India)
b. semua tentara Belanda menjadi tawanan

perang Inggris
c. orang Belanda dapat dipekerjakan dalam

pemerintahan Inggris.
d. Inggris  dan Belanda akan membentuk

persekutuan dagang bersama
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34. Gubernur jenderal Hindia Belanda terakhir ketika
Belanda di bawah kekuasaan Prancis adalah ….
a. Jan Willem Janssens
b. Herman Willem Daendels
c. Pieter Gerardus van Overstraten
d. Thomas Stamford Raffles

35. Yang dimaksud dengan contingenten adalah ….
a. penyerahan hasil bumi
b. pajak tanah
c. pajak hasil bumi
d. hadiah kepada residen

36. Sistem tanam paksa diterapkan pertama kali oleh
….
a. Johannes Guttenberg
b. Johannes van den Bosch
c. Jan Willem Janssens
d. Herman Willem Daendels

37. Kebijakan tanam paksa berakhir setelah keluarnya
UU tentang ….
a. kependudukan
b. tenaga kerja
c. agraria
d. pengelolaan gula

38. Kritik  orang-orang liberal Belanda terhadap
pelaksanaan tanam paksa memiliki motif ….
a. politik c. pemikiran
b. budaya d. ekonomi

39. Orang yang mengarang buku Max Havelaar memiliki
nama asli ….
a. Douwes Dekker
b. Multatuli
c. Van Deventer
d. Baron van Houvell

40. Tokoh Belanda yang memiliki ide tentang politik etis
adalah ….
a. Baron van Houvell
b. Multatuli
c. Van Deventer
d. Douwes Dekker

41. Pelopor fasisme di negara Jepang adalah …
a. Perdana Menteri Koiso
b. Kaisar Hirohito
c. Jenderal Hitoshi Imamura
d. Perdana Menteri Hideki Tojo

42. Dampak Restorasi Meiji bagi pemerintahan Jepang
adalah …
a. kekuasaan pemerintahan kembali ke kaisar
b. kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat
c. kekuasaan tertinggi dijabat Shogun
d. Jepang menjadi negara industri yang kuat

43. Penguasaan Jepang atas Indonesia karena Indonesia
…
a. sebagai pasar utama industri Jepang
b. kaya akan bahan mentah
c. sebagai negara maritim
d. memiliki wilayah yang luas

44. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat
di tiga tempat di Pulau Jawa, yaitu …
a. Eretan, Kalijati, dan Surabaya
b. Kalijati, Banten, dan Ujung kulon
c. Teluk Bayur, Kalijati, dan Tarakan
d. Teluk Banten, Eretan, dan Kragan

45. MIAI pada masa pendukung Jepang diperbolehkan
berkembang karena …
a. MIAI merupaka organisasi yang anti-Barat
b. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia
c. Jepang membutuhkan bantuan dan tenaga umat

Islam
d. MIAI merupakan organisasi yang mempunyai

visi yang tegas

46. Akibat positif di bidang militer bagi bangsa Indonesia
ketika diperintah Jepang adalah …
a. terlatih hidup sederhana
b. mengetahui cara berbaris
c. terlatih dalam bekerja
d. berpengalaman dalam taktik perang

47. Alasan Jepang membubarkan Gerakan Tiga A
karena …
a. Gerakan Tiga A dipimpin orang Jepang
b. Gerakan Tiga A bagi bangsa Indonesia tidak

bermanfaat
c. Gerakan Tiga A murni bentukan Jepang
d. Gerakan Tiga A tidak mendapat sambutan dari

rakyat Indonesia

48. Pada saat menjajah Indonesia, Jepang berusaha
mengeksploitasi sumber kakayaan alam Indonesia
karena …
a. Jepang membutuhkan sumber kekayaan alam

Indonesia untuk membantu kebutuhan perang
Jepang

b. bahan baku industri Jepang hanya ada di
Tarakan yang merupakan willayah Indonesia

c. Indonesia kalah perang pada Perang Dunia II
d. Jepang khawatir kekayaan alam Indonesia

dihabiskan oleh Belanda

49. Sebenarnya tujuan dari Jepang membentuk
organisasi semimiliter yaitu ...
a. menambah angkatan perang Jepang
b. mempersiapkan tenaga pra-jur it untuk

membantu Jepang
c. untuk melawan pasukan Sekutu
d. mendidik bangsa Indonesia agar siap jika

merdeka kelak

50. Peristiwa penting yang menandai dimulainya
penjajahan Jepang di Indonesia yaitu …
a. Jepang masuk ke Indonesia melalui Tarakan
b. dibomnya pangkalan angkatan laut AS di Pearl

Harbour
c. dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki
d. Belanda menyerah kepada Jepang dalam

perjanjian Kalijati

B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!

1. Motif utama VOC ingin menguasai Makassar adalah .........................................................................................................
2. Gubernur jenderal yang memimpin penyerangan terhadap Makassar pada tahun 1666 adalah ....................................
3. Nama istana tempat tinggal Sultan Haji ketika diserang Sultan Ageng Tirtayasa adalah .................................................
4. Perjanjian antara Makassar dengan VOC adalah Perjanjian ..............................................................................................
5. Raja Bugis yang diadu domba dengan Sultan Hasanuddin adalah ....................................................................................
6. Perang yang terjadi antara ulama Sumatra Barat dengan kaum adat disebut dengan ....................................................
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7. Perang Padri terjadi pada tahun ...........................................................................................................................................
8. Penyerbuan Jepang ke Asia Pasifik diawali dengan serangan secara tiba-tiba terhadap pangkalan angkatan laut

Amerika di ...............................................................................................................................................................................
9. Alasan pembentukan Jawa Hokokai adalah ........................................................................................................................
10. Sumpah Pemuda dihasilkan pada saat Kongres Pemuda II pada tanggal ........................................................................

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

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Mengapa pusat kekuasaan VOC di Ambon dipindahkan ke Batavia?

2. Jelaskan alasan utama Adipati Unus melakukan penyerangan Portugis di Malaka!

3. Jelaskan bahwa motif bangsa Barat ke Indonesia bukan motif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan!

4. Sebutkan hak-hak istimewa yang diberikan pemerintah Hindia Belanda kepada VOC!

5. Sebutkan kebijakan-kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi!

6. Sebutkan tiga organisasi keagamaan yang muncul di awal pergerakan nasional

7. Sebutkan tokoh-tokoh yang sering menulis dalam surat kabar De Express!

8. Apakah faktor penyebab timbulnya simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang

9. Mengapa gerakan Tiga A tidak dapat berlangsung lama?

10. Apakah tujuan dibentuknya PUTERA dan siapa pemimpinnya?
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A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Indonesia yang berada pada posisi silang antara dua
benua dan dua samudra, ini merupakan keuntungan
dari kondisi ....
a. geologis c. vulkanis
b. geografis d. astronomis

2. Di bawah ini merupakan hasil potensi kemaritiman
Indonesia yang dapat diperbarui, kecuali ....
a. perikanan
b. hutan mangrove
c. rumput laut
d. minyak bumi

3. Perairan Indonesia diperkirakan luasnya ....
a. 0.3 juta km2 c. 2.8 juta km2

b. 0.8 juta km2 d. 5 juta km2

4. Sumber kekayaan alam, menurut amanat Pasal 33
UUD 1945 harus dikelola secara berke-lanjutan untuk
....
a. kepentingan luar negeri
b. pejabat pemerintah
c. perusahaan asing
d. kesejahteraan rakyat

5. Indonesia awalnya hanya mengekspor tektil dan
karet, kemudian menambah komoditas ekspor
seperti kayu lapis, gas LNG, rumput laut dan
sebagainya. Hal seperti ini disebut ....
a. diversifikasi ekspor
b. diversifikasi impor
c. intensifikasi ekspor
d. intensifikasi impor

6. Amerika Serikat mengimpor mobil Honda dari Jepang
termasuk perdagangan ....
a. lokal
b. regional
c. nasional
d. internasional

7. Suatu negara akan menjualkan barang produksinya
ke negara lain jika negara tersebut mengalami ....
a. impor c. ekspor
b. defisit d. surplus

8. Kegiatan suatu negara yang mendatangkan barang
atau jasa dari negara lain disebut ....
a. globalisasi
b. impor
c. ekspor
d. barter

9. Kegiatan ekonomi untuk saling tukar-menukar
barang dan atau jasa dengan kesepakatan dari
beberapa pihak tanpa adanya unsur paksaan, ini
adalah definisi dari ....
a. migrasi
b. barter
c. perdagangan
d. transmigrasi

10. Aktivitasnya yaitu sebagai dengan menghasilkan
barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga
keluarga, pemerintah, bahkan masyarakat luar
negeri. Dalam pembahasan tentang pelaku ekonomi,
ini adalah peran dari ....

a. perusahaan
b. pemerintah
c. rumah tangga
d. masyarakat luar negeri

11. Berikut ini selat di Indonesia yang termasuk paling
ramai dalam jalur pelayaran internasional adalah Selat
....
a. Karimata c. Malaka
b. Makassar d. Bali

12. Bagi Indonesia, laut memiliki fungsi sebagai berikut,
kecuali ....
a. sebagai pemecah belah persatuan bangsa
b. wilayah kedaulatan bangsa
c. lingkungan dan sumber daya
d. media kontak sosial, ekonomi, dan budaya

13. Besaran wilayah perairan di Indonesia secara keseluruhan
adalah ....
a. 2/3 dari seluruh daratan
b. 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia
c. 1/3 dari seluruh daratan
d. 1/3 dari seluruh wilayah Indonesia

14. Berikut ini adalah kementerian-kementerian yang
turut dalam pengembangan kemaritiman, kecuali ....
a. Kementerian Pertahanan
b. Kementerian ESDM
c. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
d. Kementerian Dalam Negeri

15. Keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan pangan
pokok beras telah berperan secara strategis dalam ....
a. melakukan swasembada beras
b. mendatangkan berbagai beras berkualitas dari

luar negeri
c. penciptaan ketahanan pangan nasional
d. pembentukan kementerian pertanian

16. Produk agroindustri umumnya mempunyai elastisitas
yang tinggi, sehingga makin tinggi pendapatan
seseorang maka ....
a. makin terbuka pasar bagi produk agroindustri
b. semakin rendah daya jual belinya di

masyarakat
c. makin terbuka potensi untuk melakukan

monopoli
d. semakin berpengaruh terha-dap kondisi pasar

daerah

17. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar
pendapatan masyarakat terbagi semerata mungkin
diantara warga masyarakat disebut ....
a. target pendapatan pajak
b. subsidi pemerintah
c. bantuan langsung tunai
d. redistribusi pendapatan

18. Tujuan dari pembangunan adalah ....
a. meningkatkan produktivitas pengan
b. mencapai kemakmuran bersama
c. terpenuhinya seluruh infra-struktur
d. memenuhi target pembangunan

19. Kepanjangan dari UKM adalah ....
a. Usaha Kecil dan Menengah
b. Unit Kreditur Mandiri
c. Usaha Kreditur Mandiri
d. Unit Kecil dan Menengah
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20. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan
pada tahun ....
a. 2006 c. 2008
b. 2007 d. 2009

21. Kekalahan Sultan Hasanuddin melawan VOC
ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian ….
a. Tordesilas c. Tuntang
b. Saragosa d. Bongaya

22. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara …
dengan ….
a. Portugis dengan Spanyol
b. Inggris dan Belanda
c. Makassar dan VOC
d. VOC dengan Mataram

23. Berikut ini adalah tokoh-tokoh perlawanan dalam
Perang Maluku, kecuali ….
a. Ulupaha
b. Paulus Tiahahu
c. Said Parintah
d. Aru Palaka

24. Perlawanan terhadap Belanda di Maluku banyak terjadi
di Benteng ….
a. Sao Paulo
b. Niew Victoria
c. Duurstede
d. Hollandia

25. Berikut ini adalah pembantu perlawanan Tuanku
Imam Bonjol, kecuali Tuanku ….
a. nan Renceh
b. nan Cerdik
c. Pasaman
d. Dato’ ri Bandang

26. Berikut ini adalah isi dari perjanjian Bongaya, kecuali
….
a. Sultan Hasanuddin memberi kebebasan

kepada VOC melaksanakan perdagangan,
b. VOC memegang monopoli perdagangan di

Sombaopu,
c. Benteng Makassar di Ujungpandang

diserahkan pada VOC,
d. VOC dan Makassar akan melakukan kerja

sama perdagangan

27. Benteng tempat persembunyian Lopez de Mosquita
bernama ….
a. Santa Maria
b. Niew Victoria
c. Holland
d. Sao Paulo

28. De Stuers adalah orang Belanda yang terlibat dalam
Perang ….
a. Aceh c. Jawa
b. Padri d. Maluku

29. Pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah
kepada ….
a. Belanda c. Spanyol
b. Inggris d. VOC

30. Letak makam leluhur Pangeran Diponegoro adalah
di daerah ….
a. Tegal Rejo
b. Kota Gede
c. Goa Selarong
d. Semarang

31. Yang dimaksud dengan benteng stelsel adalah ….
a. pendirian benteng-benteng di daerah yang

telah ditaklukkan untuk mempersempit ruang
gerak lawan

b. penghancuran benteng-benteng Belanda agar
tidak dikuasai oleh pasukan Pangeran
Diponegoro

c. taktik untuk menjebak Pangeran Diponegoro
dengan tipu muslihat di dalam benteng

d. pendirian benteng di Mataram sebagai upaya
menandingi kekuatan Pangeran Diponegoro

32. Berikut ini yang tidak termasuk daerah pertempuran
Pangeran Diponegoro adalah ….
a. Madiun c. Batavia
b. Rembang d. Semarang

33. Pangeran Diponegoro wafat di Benteng ….
a. Sao Paulo c. Duurstede
b. Rotterdam d. Hollandia

34. Perang yang menghabiskan biaya besar di pihak
Belanda adalah Perang ….
a. Aceh c. Maluku
b. Padri d. Jawa

35. Berikut ini orang Belanda yang terlibat dalam perang
Jawa adalah ….
a. Van der Capellen
b. Lopez de Mosquita
c. Van den Berg
d. Beetjes

36. Berikut ini adalah sebab umum terjadinya Perang
Jawa, kecuali ….
a. terjadi banyak kemerosotan dalam bidang

kehidupan di sekitar Kesultanan Mataram
b. daerah pesisir di utara Jawa diambil alih oleh

Belanda
c. semakin menyempitnya wilayah kesultanan

dan kekuasaannya pula
d. tidak adanya pemimpin yang cakap memimpin

Mataram

37. Berikut ini adalah kesultanan pecahan dari Mataram,
kecuali ….
a. Kasunanan Surakarta
b. Kesultanan Yogyakarta
c. Kesultanan Kanoman
d. Mangkunegaran Surakarta

38. Berikut ini adalah sultan-sultan di Kesultanan banjar
yang masih setia terhadap rakyatnya, kecuali ….
a. Sultan Adam Al Watsiq Billah
b. Sultan Tamjidillah
c. Sultan Hidayatullah
d. Pangeran Antasari

39. Gustave Verspijk adalah orang Belanda yang
melawan …..
a. Kesultanan  Banjar
b. Kesultanan Mataram
c. Kasunanan Surakarta
d. Kesultanan Yogyakarta

40. Orang Belanda yang mengusulkan penjajahan
Indonesia lewat sekulerisme Islam adalah ….
a. Baron van Houvell
b. Van der Capellen
c. Dr. Snouck Hurgronje
d. Eduard Douwes Dekker

41. Organisasi tentara yang dibentuk Jepang adalah...
a. PPKI c. Putera
b. PETA d. Jawa Hoko-Kai
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42. Bangsa Jepang menjajah Indonesia selama ....
a. 350 tahun
b. 2 tahun
c. 3,5 tahun
d. 5 tahun

43. Para pemimpin Putera dikenal dengan ....
a. catur tunggal
b. panitia sembilan
c. empat serangkai
d. lima serangkai

44. Penderitaan rakyat pada masa penjajahan Jepang
adalah ....
a. sulit mencari lapangan pekerjaan
b. diwajibkan menjadi anggota militer
c. membuat jalan kereta api
d. kelaparan di berbagai tempat

45. Perbedaan Heiho dengan Peta adalah ....
a. Heiho dikirim ke medan tempur, sementara

Peta tidak
b. Heiho dilatih militer, dan Peta tidak
c. Peta berani memberontak, Heiho tidak
d. Heiho kedudukanya lebih tinggi dibanding Peta

B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!

1. Dua negara atau lebih akan saling bekerja sama dalam perdagangan jika memiliki hubungan ......................................
2. Kegiatan impor yang terlalu mendominasi dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi ..................................
3. Sistem pertukaran barang dengan barang dengan menggunakan alat yang disebut sebagai ’denominator of value’

disebut dengan .......................................................................................................................................................................
4. Perdagangan yang dilakukan untuk memperluas pemasaran hasil produksi disebut .....................................................
5. Perpindahan penduduk antarpulau disebut dengan ............................................................................................................
6. Organisasi pergerakan nasional yang berdiri di negeri Belanda adalah ............................................................................
7. Faktor utama munculnya golongan terpelajar pada awal abad ke-20 dalam masyarakat Indonesia adalah .................
8. Hal yang mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi nasional sebagai wujud berkembangnya nasionalisme

Indonesia adalah ....................................................................................................................................................................
9. Tujuan Jepang membentuk Putera adalah ..........................................................................................................................
10. Dokuritsu Jumbi Cosakai merupakan nama lain dari .........................................................................................................

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan dengan contoh bahwa perbedaan selera telah mendorong terjadinya perdagangan antarnegara!
2. Mengapa perbedaan harga antarpulau menjadi pendorong munculnya aktivitas perdagangan antarpulau?
3. Sebutkan peran perusahaan/produsen sebagai agen pembangunan dalam aktivitas ekonomi!
4. Sebutkan yang termasuk para pelaku ekonomi!
5. Sebutkan jasa lingkungan dari usaha kemaritiman!
6. Jelaskan sebab khusus terjadinya Perang Jawa!
7. Sebutkan tokoh-tokoh perlawanan rakyat di Kesultanan Banjar terhadap Belanda!
8. Barang tambang apakah yang ingin direbut VOC dari Kesultanan Banjar?
9. Militer Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal berapa?
10. Sebutkan salah satu organisasi tentara yang dibentuk Jepang!

Kunci Jawaban dan Pembahasan IPS Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
Bab 2 Pengaruh Imperialisme dan Kolonialisme terhadap Tumbuhnya

Semangat Kebangsaan Masyarakat Indonesia

A. GERAKAN TRANSNASIONAL BARAT DALAM
MEWUJUDKAN IMPERIALISME DAN KOLONIALISME

AYO KERJAKAN
1. Kolonialisme adalah penjajahan untuk mencari daerah

pemasaran perdagangan secara paksa, sedangkan
imperialisme paham yang menginginkan sebuah negara
berkembang besar dengan banyak daerah koloni

2. Sebab, pada masa itu di Eropa pihak gereja tidak
memperbolehkan untuk berkembangnya ilmu pengetahuan
dan melarang kebebasan berpikir. Hal tersebut dianggap
sebagai bid'ah (kesesatan) yang akan menjauhkan orang-
orang dari masalah agama. Akibatnya, Eropa mengalami
masa kemunduran dan ilmu pengetahuan pun tidak bisa
berkembang selama berabad-abad

3. Sebab mesin uap adalah mesin yang mampu menghasilkan
tenaga untuk berbagai macam peralatan yang bisa
menggantikan tugas manusia. Dengan penemuan mesin
uap itu, maka memicu penemuan-penemuan lain yang

akan bisa digerakkan dengan tenaga yang dihasilkan dari
mesin uap. Dengan demikian, mesin uap dianggap sebagai
pemicu terjadinya Revolusi Industri

4. Gold, yaitu semangat untuk mencari kekayaan; glory,
semangat untuk mencari kejayaan; dan gospel, yaitu
semangat untuk menyebarkan agama Nasrani

5. Orang-orang Eropa kehilangan daerah pemasaran
perdagangan

C. KOLONIALISME PEMERINTAH HINDIA-BELANDA
ATAS INDONESIA

AYO KERJAKAN
1. a. Court of Justice, terdapat pada setiap residen,

b. Court of Request, terdapat pada setiap divisi, dan
c. Police of Magistrate)

2. Terjadinya banyak peperangan dengan penguasa-
penguasa pribumi, khususnya Perang Jawa yang
membutuhkan dana yang besar pula
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3. a. Penyediaan lahan untuk tanaman wajib harus atas
persetujuan penduduk;

b. Bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk
tanaman wajib tidak boleh melebihi seperlima bagian;

c. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman
wajib tidak boleh melebihi waktu menanam padi;

d. Bagian tanah yang digunakan menanam tanaman wajib
tidak boleh melebihi luas lahan menanam padi.;

e. Tanaman wajib yang dihasilkan harus diberikan kepada
pemerintah. Jika hasil yang diperoleh lebih dari yang
ditaksir, maka lebihnya diserahkan kepada penduduk.;

f. Kegagalan panen ditanggung pemerintah asal
kegagalan tersebut bukan karena kurang rajinnya
penduduk.;

g. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di
bawah pengawasan kepala desa, sedangkan pegawai
Eropa melakukan pengawasan terbatas agar
penanaman dan panen berjalan baik dan tepat pada
waktunya)

4. Untuk memudahkan sistem administrasi
5. History of Java dan History of The East Indian Archipelago

E. KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL HINDIA-BELANDA
PADA MASA KOLONIAL

AYO KERJAKAN
1. perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya
2. Migrasi intern terjadi dalam satu pulau, sedangkan migrasi

ekstern terjadi antarpulau
3. Hal itu akibat tingginya angka kematian, yaitu sekitar 32,5

sampai 35 per seribu jiwa. Angka kematian tertinggi terjadi
pada tahun 1918 ketika wabah penyakit membunuh puluhan
ribu jiwa sehingga pertumbuhan penduduk terendah terjadi
antara tahun 1917 sampai 1920, bahkan di beberapa daerah
terjadi pengurangan.

4. Misalnya akibat dominasi senjata Belanda di pesisir utara
Jawa sehingga masyarakat daerah tersebut melakukan
perpindahan ke daerah pedalaman Jawa.

5. Hal itu karena orang-orang pribumi pada umumnya masih
bodoh-bodoh, lemah, dan menjadi orang yang hanya bisa
disuruh-suruh

G. PERLAWANAN TERHADAP IMPERIALISME DAN
KOLONIALISME

AYO KERJAKAN
1. a. Terjadi banyak kemerosotan dalam bidang kehidupan

di sekitar Kesultanan Mataram.
b. Daerah pesisir di utara Jawa diambil alih oleh Belanda.
c. Makin menyempitnya wilayah kesultanan dan

kekuasaannya pula.
d. Adanya perpecahan di kalangan keluarga Mataram

sehingga melemahkan kesultanan dan memperkuat
posisi Belanda.

e. Merosotnya martabat Mataram sebagai akibat campur
tangan Belanda dalam urusan pemerintahan.

f. Adanya kebiasaan minum minuman keras dan
kebiasaan merokok di kalangan bangsawan dan
rakyat sehingga menimbulkan kebencian di dalam diri
umat Islam.

g. Rakyat semakin berat bebannya setelah Mataram
mengizinkan sewa tanah kepada perusahaan-
perusahaan asing.

h. Ketidakpuasan para bangsawan pada keputusan
gubernur jenderal Hindia Belanda karena tidak boleh
menyewakan tanah mereka kepada pengusaha
swasta)

2. Kesultanan Banjar runtuh, dan Kalimantan Selatan dikuasai
Belanda

3. Sebab Mataram semakin tunduk dan takluk di hadapan
Belanda serta mau melakukan apa saja untuk menuruti
kemauan Belanda

4. a. Belanda ingin menguasai Tapanuli sebagai jalur
penghubung antara Aceh dengan Sumatra Barat.

b. Adanya siasat Belanda dengan menggunakan gerakan
Zending untuk menguasai daerah Tapanuli

5. Jenderal Kohler, Letnan Van Suiten, Kolonen Pell, Mayjen
Van der Heiden, dan Van der Hoven

H. BANGKITNYA SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK
MELAWAN PENJAJAHAN

AYO KERJAKAN
1. Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Majelis Islam A'la

Indonesia
2. dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Abdul

Muis
3. a. diwakili golongan muda yang cenderung menempuh

jalan politik dalam menghadapi pemerintahan kolonial
b. diwakili golongan tua yang cenderung menempuh

perjuangannya dengan cara lama, yaitu sosiokultural)
4. a. bersikap keras terhadap pemerintah kolonial; dan

b. berasaskan nonkooperatif (tidak mau bekerja sama
dengan pemerintah kolonial.)

5. Mohammad Hatta, Nasir Pemuncak, Abdul Madjid,
Djojodiningrat, Ali Sastro Amijoyo, dan Ahmad Subarjo

I. PERUBAHAN MASYARAKAT AKIBAT PENJAJAHAN
AYO KERJAKAN
1. Liberal berasal dari kata  liberty, yang berarti kebebasan.

Kebebasan dalam arti kemerdekaan pribadi, hak untuk
mendapatkan perlindungan, dan kebebasan dalam
menentukan sikap. Liberalisme adalah suatu aliran
pemikiran yang mengharapkan kemajuan dalam berbagai
bidang atas dasar kebebasan indiv idu yang dapat
mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebas
mungkin

2. Yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa
rakyatlah yang menentukan hukum benar salah, baik
buruk, terpuji tercela

3. maka akan mudah dipermainkan, munculnya aliran-aliran
sesat

4. Herman Willem Daendels
5. Yaitu untuk kepentingan penjajah sendiri

EVALUASI
A. PILIHAN GANDA

1. d. mencari daerah penghasil rempah-rempah
2. a. Spanyol
3. b. Banten
4. c. Vasco da Gama
5. b. Portugis
6. b. gospel
7. b. glory
8. d. Christophorur Columbus
9. d. ekonomi
10. b. kapitalisme
11. d. Swiss
12. a. James Cook
13. b. glory
14. a. Kutub Utara
15. b. 1596
16. c. Belanda
17. c. 1511
18. d. Santa Maria
19. a. Francis Drake
20. b. Portugis dan Spanyol
21. c. ekonomi
22. c. Pieter Both
23. c. Johan Olden van Barneveldt
24. b. 1602
25. d. 1600
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26. b. Batavia
27. a. Staten-Generaal
28. d. Den Haag
29. a. contingenten
30. b. Herman Willem Daendels
31. d. 1811
32. b. Daendels lebih tegas dan keras daripada Janssens
33. d. Inggris dan Belanda akan membentuk persekutuan

dagang bersama
34. a. Jan Willem Janssens
35. a. penyerahan hasil bumi
36. b. Johannes van den Bosch
37. c. agraria
38. c. pemikiran
39. a. Douwes Dekker
40. c. Van Deventer
41. d. Perdana Menteri Hideki Tojo
42. d. Jepang menjadi negara industri yang kuat
43. b. kaya akan bahan mentah
44. d. Teluk Banten, Eretan, dan Kragan
45. a. MIAI merupaka organisasi yang anti-Barat
46. d. berpengalaman dalam taktik perang
47. d. Gerakan Tiga A tidak mendapat sambutan dari

rakyat Indonesia
48. a. Jepang membutuhkan sumber kekayaan alam

Indonesia untuk membantu kebutuhan perang
Jepang

49. b. mempersiapkan tenaga prajurit untuk membantu
Jepang

50. d. Belanda menyerah kepada Jepang dalam
perjanjian Kalijati

B. ISIAN
1. Bongaya
2. Istana Surosowan
3. Cornelis Spellman
4. Ingin menguasai jalur perdagangan Makassar yang ramai
5. Aru Palaka
6. Perang padri
7. 1821-1837
8. Pearl Harbour, Hawaii
9. perlunya menghimpun kekuatan lahir batin rakyat untuk

digalang kebaktiannya sesuai dengan hook seishin
(semangat kebaktian) yaitu mengorbankan dir i,
mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan
sesuatu dengan bukti.

10. 27-28 Oktober 1928

C. URAIAN
1. a. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia

b. Monopoli perdagangan
c. Mencetak dang mengedarkan uang sendiri
d. Mengadakan perjanjian
e. Menaklukkan perang dengan negara lain
f. Menjalankan kekuasaan kehakiman
g. Pemungutan pajak
h. Memiliki angkatan perang sendiri
i. Mengadakan pemerintahan sendiri)

2. Bangsa Barat lebih banyak melakukan eksploitasi
ekonomi dan penjajahan dalam berbagai bidang
kehidupan, dan tidak pernah berupaya untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan

3. Membantu rakyat Malaka yang sedang dikuasai
Portugis. Adipati Unus merasa bahwa saudara-
saudaranya sesama muslim membutuhkan pertolongan
untuk melepaskan diri dari penjajahan Portugis

4. Sebab Batavia lebih ramai dan strategis daripada Ambon
5. a. Petani diberikan kebebasan untuk menanam

tanaman ekspor, sedang pemerintah hanya
berkewajiban membuat pasar untuk merangsang
petani menanam tanaman ekspor yang paling
menguntungkan.

b. Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan
sistem penyerahan wajib (verplichte leverantie)
yang sudah diterapkan sejak zaman VOC.

c. Menetapkan sistem sewa tanah (landrent) yang
berdasarkan anggapan pemerintah kolonial.

d. Pemungutan pajak secara perorangan.
e. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras)

6. Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Majelis Islam
A'la Indonesia

7. dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan
Abdul Muis

8. Karena mengira jepang akan membantu indonesia
mendapatkan kemerdekaan atau hidup lebih baik selain
itu Jepang juga telah memberi hasutan bahwa jepang
adalah saudara tua bagi bangsa indonesia.

9. Karena tidak mendapat sambuatn baik dari rakyat
Indonesia dan karena dipimpin oleh orang yang kurang
dikenal rakyat.

10. Tujuan Putera adalah untuk membujuk kaum Nasionalis
dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya
untuk kepentingan perang melawan Sekutu dan
diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia,
maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini.
Dipimpin oleh empat serangkai, yaitu : Ir.Soekarno, Drs.
Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur.

A. PILIHAN GANDA
1. b. geografis
2. d. minyak bumi
3. c. 2.8 juta km2
4. d. kesejahteraan rakyat
5. a. diversifikasi ekspor
6. d. internasional
7. d. surplus
8. b. impor
9. c. perdagangan
10. a. perusahaan
11. c. Malaka

12. a. sebagai pemecah belah persatuan bangsa
13. b. 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia
14. d. Kementerian Dalam Negeri
15. c. penciptaan ketahanan pangan nasional
16. a. makin terbuka pasar bagi produk agroindustri
17. d. redistribusi pendapatan
18. b. mencapai kemakmuran bersama
19. a. Usaha Kecil dan Menengah
20. b. 2007
21. d. Bongaya
22. c. Makassar dan VOC
23. d. Aru Palaka

Kunci Jawaban dan Pembahasan IPS Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
LATIHAN ULANGAN AKHIR SEMESTER



36 Perangkat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII SMP/MTs Semester 2

24. c. Duurstede
25. d. Dato’ ri Bandang
26. d. VOC dan Makassar akan melakukan kerja sama

perdagangan
27. d. Sao Paulo
28. b. Padri
29. a. Belanda
30. a. Tegal Rejo
31. a. pendirian benteng-benteng di daerah yang telah

ditaklukkan untuk mempersempit ruang gerak
lawan

32. c. Batavia
33. b. Rotterdam
34. d. Jawa
35. a. Van der Capellen
36. d. tidak adanya pemimpin yang cakap memimpin

Mataram
37. c. Kesultanan Kanoman
38. b. Sultan Tamjidillah
39. a. Kesultanan  Banjar
40. c. Dr. Snouck Hurgronje
41. b. PETA
42. c. 3,5 tahun
43. c. empat serangkai
44. d. kelaparan di berbagai tempat
45. d. Heiho kedudukanya lebih tinggi dibanding Peta

B. ISIAN
1. diplomatik
2. lambat
3. direct barter
4. package deal
5. transmigrasi
6. Indische Vereeniging
7. Diterapkannya politik etis oleh Belanda
8. Bermunculannya kaum terpelajar yang menyuarakan

kemerdekaan Indonesia
9. untuk membujuk kaum Nasionalis dan intelektual untuk

mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan
perang melawan Sekutu dan diharapkan dengan
adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan
mendukung penuh kegiatan ini

10. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia

C. URAIAN
1. Contoh, negara Amerika Serikat memproduksi mobil

Ford dan Chevrolet, namun Amerika mengimpor mobil
Honda dari Jepang. Hal demikian terjadi karena warga
Amerika telah menyukai mobil Honda

2. Harga barang dan jasa yang ada disetiap pulau bisa
berbeda, pada suatu pulau suatu barang bisa murah
sedangkan di pulau lain bisa mahal. Perbedaan harga
ini akan mendorong pedagang untuk menjual
produknya ke pulaulain karena mengejar keuntungan
yang lebih besar

3. Sebagai agen pembangunan, kegiatan perusahaan
sebagai agen pembangunan ditujukan untuk
meningkatkan produksi melalui penelitian dan
pengembangan. Setiap perusahaan selalu berusaha
supaya tidak ketinggalan ilmu dan teknologi serta dapat
mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan zaman.
Perusahaan yang mencapai sukses dapat dikatakan
berfungsi sebagai agen pembangunan

4. Rumah tangga, produsen/perusahaan, pemerintah,
dan masyarakat luar negeri

5. Pariwisata, Perhubungan dan Kepelabuhanan serta
Penampung (Penetralisir) limbah

6. Belanda memasang tapal batas untuk pembangunan
jalan kereta api yang melintasi makam leluhur Pangeran
Diponegoro. Hal tersebut juga tidak atas persetujuan
Pangeran Diponegoro

7. Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, Aling,
Tumenggung Antaludin, Tumenggung Suropati,
Demang Leman, dan Muhammad Seman.

8. Batu bara
9. 8 Maret 1942
10. Heiho (Pasukan Pembantu Prajurit Jepang) adalah

organisasi yang beranggotakan prajurit Indonesia
untuk melaksanakan pertahanan militer, baik di
Angkatan Darat maupun di Angkatan Laut.
Heiho dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan
Darat Markas Besar Umum Kerajaan Jepang pada
tanggal 2 September 1942 yang kemudian pada bulan
April 1945 menjadi cikal bakal organisasi ini.
Tujuan dan Kegiatan Heiho
Tujuan didirikannya Heiho yakni sebagai pembantu
kesatuan angkatan perang dan dimasukkan sebagai
bagian dari tentara Jepang. Adapun kegiatannya yaitu:
a. Membangun pertahanan.
b. Menjaga kamp pertahanan.
c. Membantu tentara Jepang dalam peperangan.

Organisasi ini memang dikhususkan untuk bidang
kemiliteran sehingga jauh lebih terlatih dibanding
organisasi-organisasi lainnya. Heiho sendiri juga dibagi
menjadi beberapa bagian, baik di angkatan darat,
angkatan laut maupun bagian kepolisian.

Heiho juga memanfaatkan pasukannya sebagai
tenaga kasar yang dibutuhkan dalam peperangan,
contohnya memelihara berbagai senjata perang dan
memindahkan senjata dan peluru dari gudang ke atas
truk.
Keanggotaan Heiho
Untuk menjadi anggota Heiho tidaklah mudah, ada
beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat
tersebut antara lain yaitu :
a. Berusia antara 18 sampai 25 tahun.
b. Berbadan sehat baik jasmani maupun rohani.
c. Berkelakuan dan berkepribadian baik.
d. Berpendidikan minimal sekolah dasar.

Jumlah anggota Heiho mencapai sekitar 42.000
orang (sejak berdiri hingga akhir masa pendudukan
Jepang). Dari total tersebut, 25.000 orang diantaranya
adalah penduduk dari Jawa. Namun begitu, tidak ada
seorang pun yang berpangkat pejabat (perwira),
karena pangkat pejabat hanya untuk orang-orang
Jepang saja.


