
UJIAN KENAIKAN KELAS 
IPS KELAS 4

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan pilihan jawaban yang paling tepat!
1. Semua kekayaan alam yang bisa 

dimanfaatkan oleh manusia disebut ....
a. kekayaan alam
b. sumber daya alam
c. sumber daya
d. potensi alam

2. Kegiatan seseorang dalam masyarakat 
yang menghasilkan jasa adalah ….
a. petani sawah c. nelayan
b. dokter d. penganyam

3. Kegiatan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan hidup disebut ….
a. kegiatan ekonomi
b. kegiatan produksi
c. kegiatan distribusi
d. kegiatan konsumsi

4. Contoh kebutuhan sekunder manusia 
adalah ….
a. sepeda motor c. tempat 

tinggal
b. makan d. pakaian

5. Sebagian besar penduduk di daerah 
pantai bekerja sebagai ….
a. Petani c. nelayan
b. pedagang d. buruh pabrik

6. Tanaman yang cocok untuk perkebunan 
di dataran tinggi adalah ….
a. tebu c. padi
b. jagung d. teh

7. Koperasi yang menyediakan kebutuhan 
sehari-hari disebut koperasi ....
a. produksi c. serba usaha
b. konsumsi d. simpan pinjam

8. Simpanan yang dibayarkan pada saat 
masuk menjadi anggota koperasi disebut 
simpanan ….
a. pokok c. sukarela
b. wajib d. anggota

9. Koperasi tahu dan tempe termasuk jenis 
koperasi ….
a. produksi c. serba usaha
b. konsumsi d. simpan pinjam

10.  Penanggung jawab koperasi sekolah 

14. Di bawah ini termasuk ke dalam 
permasalahan sosial, kecuali ....
a. tawuran c. masalah hutang
b. narkotika d. kemiskinan

15. Penyebab utama permasalahan sosial 
yang terjadi di masyarakat adalah karena 
faktor ....
a. ekonomi c. budaya
b. geografis d. kultur

16. GNOTA adalah singkatan dari ....
a. Gerakan Nasional Orang Tua Angkat
b. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
c. Gerakan Nasional Orang Tua Anak
d. Gerakan Nasional Orang Tua Anak 

Jalanan
17. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara 

oleh ….
a. negara   c. pemerintah
b. keluarga d. masyarakat serta sosial

18. Ciri dari teknologi modern, yaitu 
mengandalkan tenaga ....
a. manusia c. mesin
b. hewan d. angin 

19. Yang termasuk alat komunikasi tradisional 
adalah ....
a. kentongan c. telepon
b. surat kabar d. telegram

20. Penggemburan tanah pertanian dengan 
teknologi modern menggunakan alat ... .
a. cangkul c. traktor
b. bajak kerbau   d. obat-obat 

21. Kelemahan alat transportasi bermesin, 
yaitu ... .
a. harganya murah 
b. hasilnya cepat
c. mencemari lingkungan
d.  tidak perlu pemeliharaan Alat 

22. komunikasi yang praktis sehingga mudah 
dibawa ke manamana, yaitu ....
a. telepon rumah c. telegram
b. handphone d. kentongan

23.  Yang termasuk media cetak, yaitu ....
a. surat kabar dan majalah 
b. radio dan koran
c. buku dan telepon



adalah ….
a. siswa c. karyawan
b. guru d. kepala sekolah

11. SHU dibagikan kepada anggota setiap ….
a. minggu c. akhir tahun
b. akhir bulan d. rapat

12. Modal koperasi diperoleh dari ….
a. bantuan pemerintah 
b. iuran anggota
c. pinjaman bank
d.  penjualan saham

13. Suatu peristiwa yang terjadi di 
masyarakat dan mulai dirasakan 
mengganggu dan bertentangan dengan 
norma kehidupan masyarakat disebut ....
a. masalah ekonomi 
b. masalah sosial
c. masalah kecil
d. masalah besar

d. internet dan facsimile
24.  Yang menemukan pesawat telepon 

adalah ....
a. James Watt 
b. Guglielmo Marconi
c. Alexander Graham Bell
d. John Logie Baird

25. Di bawah ini yang merupakan teknologi 
komunikasi masa lalu adalah ....
a. telepon c. kentongan
b. HP d. televisi

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Kegiatan ekonomi masyarakat di pesisir pantai akan mengandalkan hasil dari ....
2. kegiatan menggunakan atau menikmati hasil-hasil produksi disebut …. 
3. Penduduk di daerah padang rumput biasanya bekerja sebagai ....
4. melayani kebutuhan anggota koperasi secara mudah dan murah. Termasuk … Koperasi.
5. Kepanjangan dari KUD adalah ….
6. Bapak koperasi Indonesia adalah ….
7. Pengolahan bahan-bahan di pabrik yang besar digunakan teknologi ... .
8. Pada zaman dahulu sudah ada bermacam-macam alat komunikasi. Contoh alat 

komunikasi pada zaman dahulu adalah ….
9. Orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan disebut ....
10. Askes singkatan dari ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi ?
2. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi beberapa bidang, sebutkan 4 bidang kegiatan ekonomi !
3. Apa tujuannya didirikan koperasi ?
4. Sebutkan kelemahan teknologi masa lalu !
5. Sebutkan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah 

kemiskinan!


