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SMP ISLAM TUGASKU 

Jakarta Timur  
 
 

LEMBAR SOAL 
 

BIDANG STUDI : PLKJ     KELAS             : IX  
HARI/TGL  : ____________    WAKTU : 45 Menit 

      
 
 
 
    Petunjuk mengerjakan soal : 

 1. Berdoalah sebelum mulai. 
 2. Tulis nama, nomor peserta, mata pelajaran dan tanggal pada lembar jawaban. 
 3. Soal terdiri dari : 25 soal pilihan ganda, 10 soal mengisi dan 5 soal essay, semuanya harus dijawab. 
 4. Kerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. 
 5. Periksa kembali jawaban sebelum diserahkan kepada pengawas. 

6. Selamat mengerjakan 

1. Bahaya banjir di Jakarta sebagian besar 
disebabkan oleh ulah…  
a. manusia  c. alam 
b. Pemerintah DKI d. setan  

 
2. Akibat banjir yaitu……                                                                        

a. bibit penyakit berkurang   
b. timbul penyakit menular 
c. penyakit perut 
d. penyakit perut 

 
3.. Warga masyarakat yang mencemari sungai  
      dengan membuang sampah kesungai  
      melanggar perda… 

a. No. 12 tahun 1971 c. No. 14 tahun 1971 
b. No. 13 tahun 1971 d. No. 15 tahun 1971 

 
4. Untuk perluasan kesempatan kerja, yang 

menjadi salah satu alternatif utama di Kota 
Jakarta adalah… 

 a. pertanian  c. perhutanan 
 b. perikanan  d. perindustrian 
       

      5.   Pepatah berikut yang benar ialah… 
a. Kesehatan pangkal Kebersihan 
b. Kebesihan pangkal Kesehatan 
c. Kebersihan pangkal Kesejahteraan 
d. Kesejahteraan pangkal Kebersihan 
 

 
      6. Penyakit demam berdarah ditularkan oleh... 
 a. lalat      c. Jasad renik 
 b. nyamuk aedes egypty   d. Tikus 
  
      7. Rusaknya humus termasuk pencemaran 
 a. air c. suara 
 b. radiasi d. Tanah 

 
8. Yang tidak termasuk permasalahan kebersihan  
    Lingkungan alam wilayah DKI Jakarta ialah... 
 a. sampah rumah tangga 
 b. sampah masyarakarat 
 c. sampah pasar 
 d. sampah industri 
 
9. Yang termasuk syarat rumah sehat adalah... 
    a. kelembaban tinggi 
 b. ruang penuh barang 
 c. air berlimpah 
 d. ada sistem pembuangan sampah yang  
   baik  
 
10. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan  
 siswa dibentuk... 
 a. OSIS c. Koperasi 
 b. UKS d. Pramuka 
 
11. Ilmu yang mempelajari hubungan  

 
   I. Hitamkan bulatan pada huruf a, b, c, atau d yang Anda anggap benar pada lembar  
      Jawaban yang tersedia ! 
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      Antara komunitas makhluk hidup dengan  
      lingkungannya, disebut... 
 a. arkheologi c. Ekologi 
 b. biologi d. Sosiologi 
 
12. Salah satu contoh ketidakseimbangan akibat 
      Intervensi manusia terhadap lingkungan  
      adalah... 
 a. kesuburan tanah meningkat 
 b. popoulasi satwa meningkat 
 c. keseimbangan ekologi 
 d. pencemaran lingkunangan 
 
13. Berikut ini pernyaaan yang benar tentang  
      pelestarian lingkungan, kecuali... 
 a. reboisasi  
 b. membuat hutan kota 
 c. memperluas penyerapan air tanah 
 d. membuat jalan beraspal sebenyak- 
   banyaknya 
 
14. Salah satu contoh lokasi taman hutan kota di  
      Jakarta adalah, terkecuali... 
 a. Kawasan Monas 
 b. Kawasan Ciganjur 
 c. Ancol Bay City 
 d. Kawasan Perkemahan Cibubur 
 
15. Salah satu upaya memelihara lingkungan  
      pada komunitas tempat tinggal manusia  
      adalah..... 
 a. penebangan pohon-pohon di jalur hijau 
 b. membuang aliran air hujan  
     langsung ke sungai 
 c. membuang sampah ke sungai 
 d. kerja bakti kebersihan lingkungan 
 
16. Sebagai kota Megapolitan, Jakarta  
      berpenduduk majemuk. Hal ini terbentuk  
      karena... 
 a. transmigrasi c. Urbanisasi 
 b. asimilasi d. Emigrasi 
 
17. Salahg satu ciri tertib sosial adalah.... 
      a. masyarakat menaati peraturan 
 b. masyarakat hidup terisolir 
 c. masyarakat hidup bebas 
 d. masyarakat giat mambangun 
 
18. Berikut ini termasuk anggota atau komponen 
      Masyarakat sekolah, kecuali... 

  a. staf tata usaha c. Orang tua/wali murid 
 b. wali kelas d. Pedagang di kantin 

 
19. Terbitnya suatu ketentuan atau peraturan 

yang harus ditaati bersama, bertujuan 
untuk… 
a. melindungi penguasa 
b. menjaga ketertiban 
c. menjaga kehormatan 
d. melindungi diri 

 
20. Salah satu upaya pemerintah DKI dalam 

mengatasi kaum urban, pernah dilakukan 
diantaranya…  
a. Operasi Yustisi Kependudukkan 
b. Operasi Sapu Jagad 
c. Operasi Kilat Jaya 

 ii.  Obat Psikotropika 
 iii.  Zat Adiktif 
 iv. Obat nyamuk 

Dari option di atas yang tergolong NAPZA  
Adalah… 
a. I saja  c. iv saja 
b. I, ii, dan iii  d. betul semua 
 

22. Situasi penawaran rokok yang susah ditolak, 
bila dilakukan oleh… 

 a. orang yang lebih tua 
 b. orang yang baru kenal 
 c. tamu yang datang ke rumah 
 d. teman sebaya yang sangat dekat 
 
23. Bila temanmu berulang tahun dan anda diajak 

menikmati minuman keras, yang terbaik 
kamu lakukan ialah… 

 a. takut dengan tuan rumah 
 b. diam saja 
 c. menerima ajakan itu 
 d. menolak dengan halus dan mengucapkan 
     terima kasih 
 
24. Yang kamu lakukan dalam membantu orang 

lain untuk tidak menyalahgunakan zat ialah… 
 a. biarkan saja  c. kita support 
 b. menegur langsung d. menyadarkan 
 
25. Cara Penggunaan morfin biasanya dengan 

cara… 
 a. diminum  c. disuntikan 
 b. dihisap  d. ditelan 
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II. Isilah titik-titik berikut dengan tepat dan benar !  
   
 

1. KAMTIBMAS kepanjangan dari………………… 

2. PILKADA kepanjangan dari. ………………… 

3. NAPZA kepanjang dari………………. 

4. Merokok sebaiknya 

ditempat……………………. 

5. Perda No. 12 Tahun 1971 tentang…………… 

6. Makanan khas yang terdapat di Betawi/Jakarta 

antara lain, yaitu (3 macam)…………… 

7. Kesenian khas yang terdapat di 

Betawi/Jakarta antara lain, yaitu(3 

macam)…………………………… 

8. Susunan pemerintahan di bawah kecamatan, 

yaitu……………… 

 9.    Daerah Kelapa Gading termasuk wilayah  

        Kotamadya…………………… 

 10.  Gubernur DKI Jakarta sebelum Bapak  

        Sutiyoso, dijabat oleh Bapak ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

III.   Essay.Jawablah pertanyaan berikut dengan  

 Tepat dan benar! 

1. Berikan contoh partisipasi masyarakat 
(3macam) dalam keikitsertaannya 
mencegah dan menanggulangi bahaya 
banjir! 

 
2. Jelaskan akibat banjir !(3 macam) 
 
3. Jelaskan apa yang dimaksud POLUSI, 

dan sebutkan pengelompokkannya!Serta 
penyebabnya! 

 
4. Sebutkan alat-alat transportasi yang ada di 

DKI Jakarta! (minimal 3) 
 
5. Sebutkan macam-macam racun yang 

terdapat pada rokok (minimal 3)! 
 

PJ   0607 
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