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Chapter 1 : Kata Diyah :o: MATERI IPS KELAS 6 SD
Rangkuman atau ringkasan materi IPS kelas 6 SD/MI Semester 1/2 lengkap - Tujuan rangkuman materi adalah untuk
mempermudah dalam belajar karena inti dari setiap materi yang diajarkan akan persingkat.

Caranya dengan mencoba beberapa cara penyelamatan. Siapkan perbekalan pengungsian, kenali tanda-tanda
peristiwa, patuhi setiap ketentuan saat terjadi gempa, dan pastikan keberadaan anggota keluarga.
Antarkelompok harus selalu terjalin komunikasi. Gempa besar yang berpusat di dasar laut bisa menimbulkan
suara gemuruh berkepanjangan. Misalnya dengan membuat terasering, Menghijaukan bukit, dan memelihara
saluran drainase. Globalisasi dalam Kehidupan Masyarakat B. Peranan Indonesia di Era Globalisasi D.
Globalisasi dalam Kehidupan Masyarakat Perkembangan teknologi dan komunikasi menyebabkan hilangnya
batas-batas negara tersebut, orang dengan mudah dapat menghubungi kerabat atau temannya di negara lain
dengan menggunakan telepon dan dengan mudah melihat kondisi suatu negara melalui media televisi.
Kecanggihan teknologi telepon juga terus berkembang. Sekarang orang dengan mudah melakukan komunikasi
dengan orang lain tanpa perlu jaringan kabel. Bahkan dengan video call orang sekarang dapat melihat wajah
orang yang diajak bicara secara langsung. Masyarakat Semakin Maju Globalisasi menyebabkan masyarakat
dengan mudah menerima berbagai teknologi baru dari negara lain. Perkembangan teknologi semakin meluas
hingga ke seluruh dunia. Mobil, motor, dan barang-barang elektronik dengan berbagai tipe dan merk semakin
mudah didapatkan. Semangat Kerja Meningkat Salah satu akibat dari globalisasi adalah persaingan yang
semakin cepat. Kita harus berjuang untuk sejajar dengan negara maju. Ruang Sosial Semakin Terbuka Berkat
kemajuan teknologi manusia dapat berkomunikasi dengan mudah. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada kamu
dapat membuka luas pergaulanmu di seluruh penjuru dunia. Pertukaran Budaya Globalisasi menyebabkan
budaya asing masuk dalam budaya suatu negara dengan mudah. Budaya lokal semakin banyak yang tidak
diminati. Miras, nakotika juga turut menggerogoti sebagian masyarakat. Pasar Semakin Luas Globalisasi
ekonomi menyebabkan hasil produksi dalam negeri dapat dijual di luar negeri. Akan tetapi, ada syaratnya,
yaitu produk tersebut harus mempunyai daya saing tinggi. Membanjirnya Produk Luar Negeri Mulai dari
berbagai barang elektronik, mobil, dan motor adalah produk milik perusahaan di luar negeri. Ditambah lagi
dengan berbagai produk yang biasa digunakan sehari-hari sepert jarum, pulpen, pensil, mainan anak-anak,
pakaian, dan sepatu. Barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, pasta gigi, dan detergen juga
diproduksi oleh perusahaan asing. Ketergantungan terhadap Negara Maju Sarana dan prasarana ekonomi di
negara berkembang masih kurang. Oleh karena itu, negara berkembang akan berlomba-lomba mencari
pinjaman modal kepada negara maju. Akibatnya, negara maju yang memberi pinjaman dapat mengelola
sumber daya di negara berkembang dengan bebas. Lapangan Kerja Semakin Sempit Tenaga kerja Indonesia
tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri. Kerusakan Lingkungan Hidup Tuntutan kemajuan
mengharuskan negara-negara melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan usaha mengeksploitasi sumber
daya tanpa perlu mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Akibatnya, polusi udara
semakin merajalela. Pencemaran semakin tidak terkendali. Belum lagi sumber daya alam banyak yang rusak.
Alam pun akhirnya menjadi korban globalisasi. Nilai kebersamaan dalam gotong royong dan musyawarah
sudah mulai hilang. Latar Belakang Adanya Perusahaan Asing di Indonesia Hal mendasar yang melatar
belakangi adanya perusahaan asing di Indonesia disebabkan oleh karena kekayaan alam Indonesia yang sudah
termasyur dan juga alasan kuat lainnya adalah indonesia memiliki antara lain: Ketersediaan bahan baku b.
Tersedinya banyak pekerja dan murah c. Jaminan keamanan dan kepastian hukum e. Pengertian Ekspor dan
Impor B. Kegiatan Ekspor dan Impor Indonesia C. Manfaat Kegiatan Ekspor dan Impor D. Mencintai Produk
Dalam Negeri A. Pengertian Ekspor dan Impor EKSPOR adalah kegiatan menjual atau mengirim barang
dagangan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran valuta asing. Ekspor
menghasilkan alat pembayaran luar negeri yaitu devisa. IMPOR adalah kegiatan perdagangan dengan cara
memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran valuta
asing. Komoditi adalah setiap barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya.
Untuk melindungi ekonomi dalam negeri pemerintah meningkatkan bea cukai untuk barang-barang impor.
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Hasil Pertanian Yang diekspor antara lain kelapa sawit, kopra, kopi, teh, tembakau, cengkih, karet, dan
rempah-rempah. Komoditas perikanan yang diekspor adalah hasil penangkapan di laut dan hasil budi daya.
Hasil Hutan Yang diekspor Indonesia antara lain kayu, damar, dan rotan. Industri dan Kerajinan yang diekspor
adalah kayu lapis, kain tenun, dan bahan anyaman, barang-barang meubel d. Jasa Selain barang, Indonesia pun
mengekspor jasa. Contoh ekspor di bidang jasa adalah kegiatan pariwisata dan pengiriman tenaga kerja.
Manfaat Kegiatan Ekspor dan Impor 1. Meningkatkan hubungan antar negara 2. Kemajuan tiap negara
tercukupi 4. Memperluas lapangan kerja D. Mencintai Produk Dalam Negeri Cinta produk dalam negeri
bertujuan untuk mengingatkan pada konsumen khususnya masyrakat Indonesia bahwa komoditi hasil produksi
salam negeri juga tidak kalah berkualitasnya dengan proksi luar negeri.
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Chapter 2 : Soal IPS Ujian Sekolah Kelas 6 SD Tahun
Materi pelajaran sekolah yang bisa diakses melalui internet saat ini sudah sangat banyak yang tersedia dan untuk
Rangkuman Materi IPS Kelas VI SD akan bisa dengan mudahnya didapatkan dibawah ini nantinya setelah pada
sebelumnya juga Materi PKN Kelas 6 SD sudah ada dan bisa didapatkan bersama info lainnya tentang materi materi
pelajaran lain sebagai pelengkap yang akan membantu memudahkan anda.

Kumpulan peta yang dibukukan disebut Atlas. Peta yang dibuat pada bidang bola disebut globe. Ada dua jenis
peta yaitu peta umum Peta Topografi dan peta khusus Peta Tematik. Komponen peta terdiri dari judul peta,
skala peta, legenda, simbol, arah mata angin, garis astronomis, garis tepi, tahun pembuatan, indeks dan inset
peta. Dalam menggambar peta harus dengan hati-hati dan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Skala merupakan
perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala ada dua jenis, skala angka
dan skala garis. Kita dapat menghitung jarak suatu tempat dengan menggunakan skala. Jika peta diperbesar
atau diperkecil maka skalanya juga berubah. Kenampakan alam disebut juga bentang alam. Sedangkan
kenampakan alam wilayah perairan antara lain laut, selat, teluk, sungai, danau dan rawa. Semua kenampakan
alam tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat. Antara lain dalam hal pekerjaan, adat-istiadat,
peralatan hidup, makanan, pengetahuan, kesenian, bahasa dan sistem kemasyarakatan. Peristiwa alam yang
merugikan sering disebut dengan bencana alam. Peristiwa alam yang terjadi dapat mempengaruhi kehidupan
masyarakat. Peristiwa alam yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat antara lain gempa bumi, gunung
meletus, banjir dan angin topan. Contohnya adalah berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam
yang selalu tersedia setiap saat di alam juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya
adalah air, tanah dan udara. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat dibedakan menjadi tiga,
yakni sumber daya alam mineral logam, sumber daya alam mineral bukan logam batu-batuan , dan sumber
daya energi. Sehingga kita dapat memanfaatkannya dengan lebih optimal. Usaha pelestarian sumber daya alam
antara lain dengan berhemat, banyak menanam pohon, mendaur ulang, dan tidakm erusak lingkungan.
Sedangkan kesenian tradisional terdiri dari tarian tradisional, seni musik tradisional, lagu daerah, seni
pertunjukan, dan cerita rakyat. Oleh karena itu persatuan dalam keragaman harus senantiasa dijaga. Dengan
berpegang pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, niscaya persatuan dalam keragaman akan senantiasa
terwujud. Ada tiga sumber sejarah yakni sumber lisan, tertulis dan benda. Sumber-sumber sejarah mempunyai
nilai yang sangat tinggi karena menjadi bukti nyata suatu peristiwa di masa lalu. Untuk mengetahuinya kita
harus mencari sumber yang dapat dipercaya. Bentuk-bentuk peninggalan sejarah antara lain berupa tulisan,
bangunan, benda, karya seni dan adat istiadat. Peninggalan sejarah yang berupa tulisan antara lain prasasti dan
naskah kuno. Peninggalan sejarah yang berupa bangunan adalah candi, masjid, gereja, benteng, dan istana atau
keraton. Peninggalan sejarah yang berupa benda antara lain fosil, artefak dan patung. Sehingga kita harus
melestarikan peninggalan sejarah. Sikap kepahlawanan dapat diwujudkan di lingkungan keluarga, sekolah dan
masyarakat. Sikap patriotisme tidak hanya dimiliki oleh pahlawan tetapi juga harus dimiliki semua warga
Indonesia. Yang termasuk kebutuhan pokok antara lain pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Contoh
kebutuhan tambahan antara lain kendaraan, telepon, dan rekreasi. Kegiatan pemanfaatan potensi daerah ini
mencakup banyak bidang. Antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan,
pertambangan, dan pariwisata. Badan hukum koperasi artinya koperasi yang telah diakui oleh pemerintah
sebagai lembaga hukum. Koperasi berasaskan kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan
anggotanya. Manfaat koperasi bagi anggota antara lain: Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok,
simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan dan dana hibah. Sedangkan modal pinjaman bisa berasal
dari anggota, koperasi lain, bank dan sumber lain yang sah. Rapat anggota memiliki kedudukan tertinggi
dalam koperasi. Berdasarkan tingkatannya koperasi dapat dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi
sekunder. Teknologi juga sering dipakai untuk menyebut berbagai jenis peralatan yang mempermudah hidup
manusia. Teknologi produksi dibedakan menjadi teknologi produksi makanan dan obat-obatan, teknologi
produksi pakaian dan teknologi produksi bahan bangunan. Contoh teknologi produksi masa kini antara lain
traktor, mesin tenun, dan gergaji mesin. Contoh teknologi komunikasi masa kini antara lain media cetak,
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televisi, radio, HP dan internet. Contoh teknologi transportasi masa lalu antara lain kuda, andong, delman,
perahu layar. Contoh teknologi transportasi masa kini antara lain bus, kereta api listrik, pesawat terbang.
Masalah sosial merupakan kondisi masyarakat yang tidak normal atau tidak semestinya. Misalnya, Candi
Borobudur dan Prasasti Yupa. Misalnya, upacara ngaben di Bali. Peninggalan sejarah pada masa Islam
dikelompokkan menjadi tiga kelompok berikut. Bangunan yang terdiri dari masjid dan istana. Selisih waktu di
wilayah-wilayah ini 7 jam lebih awal dari Greenwich. Selisih waktu di wilayah-wilayah ini 8 jam lebih awal
dari waktu Greenwich. Selisih waktunya 9 jam lebih awal dari Greenwich. Kenampakan alam dapat dibedakan
menjadi dua. Misalnya, gunung, pegunungan, danau, laut, pantai, dan sungai. Misalnya, perkebunan, kawasan
industri, dan bendungan.
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Chapter 3 : KKG GUGUS 6 KAUMAN: Rangkuman Materi IPS US SD
Materi Pelajaran IPS Kelas 6 SD Semester 1/2 Lengkap - Untuk mengetahui lebih luas tentang materi apa saja yang
akan di pelajari pada sekolah dasar dan Ibtidaiyah kelas enam ini, kamu haru mempunyai materi sebagai pegangan
dalam kegiatan belajar baik itu di rumah maupun di sekolah.

Caranya dengan mencoba beberapa cara penyelamatan. Siapkan perbekalan pengungsian, kenali tanda-tanda
peristiwa, patuhi setiap ketentuan saat terjadi gempa, dan pastikan keberadaan anggota keluarga.
Antarkelompok harus selalu terjalin komunikasi. Gempa besar yang berpusat di dasar laut bisa menimbulkan
suara gemuruh berkepanjangan. Misalnya dengan membuat terasering, Menghijaukan bukit, dan memelihara
saluran drainase. Globalisasi dalam Kehidupan Masyarakat B. Peranan Indonesia di Era Globalisasi D.
Globalisasi dalam Kehidupan Masyarakat Perkembangan teknologi dan komunikasi menyebabkan hilangnya
batas-batas negara tersebut, orang dengan mudah dapat menghubungi kerabat atau temannya di negara lain
dengan menggunakan telepon dan dengan mudah melihat kondisi suatu negara melalui media televisi.
Kecanggihan teknologi telepon juga terus berkembang. Sekarang orang dengan mudah melakukan komunikasi
dengan orang lain tanpa perlu jaringan kabel. Bahkan dengan video call orang sekarang dapat melihat wajah
orang yang diajak bicara secara langsung. Masyarakat Semakin Maju Globalisasi menyebabkan masyarakat
dengan mudah menerima berbagai teknologi baru dari negara lain. Perkembangan teknologi semakin meluas
hingga ke seluruh dunia. Mobil, motor, dan barang-barang elektronik dengan berbagai tipe dan merk semakin
mudah didapatkan. Semangat Kerja Meningkat Salah satu akibat dari globalisasi adalah persaingan yang
semakin cepat. Kita harus berjuang untuk sejajar dengan negara maju. Ruang Sosial Semakin Terbuka Berkat
kemajuan teknologi manusia dapat berkomunikasi dengan mudah. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada kamu
dapat membuka luas pergaulanmu di seluruh penjuru dunia. Pertukaran Budaya Globalisasi menyebabkan
budaya asing masuk dalam budaya suatu negara dengan mudah. Budaya lokal semakin banyak yang tidak
diminati. Miras, nakotika juga turut menggerogoti sebagian masyarakat. Pasar Semakin Luas Globalisasi
ekonomi menyebabkan hasil produksi dalam negeri dapat dijual di luar negeri. Akan tetapi, ada syaratnya,
yaitu produk tersebut harus mempunyai daya saing tinggi. Membanjirnya Produk Luar Negeri Mulai dari
berbagai barang elektronik, mobil, dan motor adalah produk milik perusahaan di luar negeri. Ditambah lagi
dengan berbagai produk yang biasa digunakan sehari-hari sepert jarum, pulpen, pensil, mainan anak-anak,
pakaian, dan sepatu. Barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, pasta gigi, dan detergen juga
diproduksi oleh perusahaan asing. Ketergantungan terhadap Negara Maju Sarana dan prasarana ekonomi di
negara berkembang masih kurang. Oleh karena itu, negara berkembang akan berlomba-lomba mencari
pinjaman modal kepada negara maju. Akibatnya, negara maju yang memberi pinjaman dapat mengelola
sumber daya di negara berkembang dengan bebas. Lapangan Kerja Semakin Sempit Tenaga kerja Indonesia
tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri. Kerusakan Lingkungan Hidup Tuntutan kemajuan
mengharuskan negara-negara melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan usaha mengeksploitasi sumber
daya tanpa perlu mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Akibatnya, polusi udara
semakin merajalela. Pencemaran semakin tidak terkendali. Belum lagi sumber daya alam banyak yang rusak.
Alam pun akhirnya menjadi korban globalisasi. Nilai kebersamaan dalam gotong royong dan musyawarah
sudah mulai hilang. Latar Belakang Adanya Perusahaan Asing di Indonesia Hal mendasar yang melatar
belakangi adanya perusahaan asing di Indonesia disebabkan oleh karena kekayaan alam Indonesia yang sudah
termasyur dan juga alasan kuat lainnya adalah indonesia memiliki antara lain: Ketersediaan bahan baku b.
Tersedinya banyak pekerja dan murah c. Jaminan keamanan dan kepastian hukum e. Lahan yang luas dan
strategis BAB 6 A. Pengertian Ekspor dan Impor B. Kegiatan Ekspor dan Impor Indonesia C. Manfaat
Kegiatan Ekspor dan Impor D. Mencintai Produk Dalam Negeri A. Pengertian Ekspor dan Impor EKSPOR
adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dagangan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah
dengan pembayaran valuta asing. Ekspor menghasilkan alat pembayaran luar negeri yaitu devisa. IMPOR
adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan
ketentuan pemerintah dengan pembayaran valuta asing. Komoditi adalah setiap barang atau jasa yang dapat
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memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Untuk melindungi ekonomi dalam negeri pemerintah
meningkatkan bea cukai untuk barang-barang impor. Hasil Pertanian Yang diekspor antara lain kelapa sawit,
kopra, kopi, teh, tembakau, cengkih, karet, dan rempah-rempah. Komoditas perikanan yang diekspor adalah
hasil penangkapan di laut dan hasil budi daya. Hasil Hutan Yang diekspor Indonesia antara lain kayu, damar,
dan rotan. Industri dan Kerajinan yang diekspor adalah kayu lapis, kain tenun, dan bahan anyaman,
barang-barang meubel d. Jasa Selain barang, Indonesia pun mengekspor jasa. Contoh ekspor di bidang jasa
adalah kegiatan pariwisata dan pengiriman tenaga kerja. Manfaat Kegiatan Ekspor dan Impor 1. Meningkatkan
hubungan antar negara 2. Kemajuan tiap negara tercukupi 4. Memperluas lapangan kerja D. Mencintai Produk
Dalam Negeri Cinta produk dalam negeri bertujuan untuk mengingatkan pada konsumen khususnya masyrakat
Indonesia bahwa komoditi hasil produksi salam negeri juga tidak kalah berkualitasnya dengan proksi luar
negeri.
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Chapter 4 : Soal IPS Kelas 6 SD Semester 1 â€œPerubahan Wilayah Indonesiaâ€• - Materi Ajar
Materi Pelajaran IPS Dan Buku Referensi IPS Kelas 6 SD/MI ~ Berikut ini ada materi IPS yang diambil dari standar buku
elektronik yang disediakan oleh pemerintah. Untuk adik-adik yang sedang mencari materi pelajaran IPS maupun buku
referensi mata pelajaran IPS dapat mengambilnya disini.

Kata tersebut sepertinya sudah tidak asing lagi bagimu. Globalisasi disebut pula dengan istilah proses
mendunia. Salah satu penyebab munculnya globalisasi adalah teknologi transportasi dan komunikasi yang
semakin canggih. Perhatikan gambar di atas! Setiap orang saat ini dapat dengan mudah memperoleh segala
informasi di seluruh dunia dengan menggunakan internet. Televisi ternyata juga memberi pengaruh pada
cepatnya globalisasi menyebar. Dengan mudah kamu bisa melihat film kartun hasil produksi Jepang. Kamu
juga dapat menonton pertandingan sepak bola dunia di luar negeri. Globalisasi menyebabkan dunia menjadi
semakin sempit. Semua peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru dunia sekarangdapat kamu ketahui. Hal ini
ternyata membawa banyak perubahan dalam masyarakat. Semua akan kamu pelajari dalam materi berikut.
Pengertian Globalisasi Saat ini istilah globalisasi atau proses mendunia bukan hal yang asing bagi kita. Proses
mendunia pasti akan dialami oleh semua negara. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan globalisasi?
Globalisasi merupakan proses bersatunya kegiatan bangsa-bangsa di dunia dalam sistem yang mendunia.
Sistem yang mendunia ini dapat melintasi batas-batas negara. Bagaimana proses mendunia tersebut dapat
terjadi? Proses mendunia didukung oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi.
Hubungan antarmanusia menjadi lebih mudah. Contohnya setiap orang sekarangtidak perlu pergi ke Eropa
untuk menyaksikan sepak bola Piala Eropa. Kamu dapat menyaksikan siaran langsungnya dari televisi di
rumahmu. Demikian juga jika kamu ingin berbicara dengan temanmu di luar negeri. Kamu dapat
menggunakan telepon tanpa harus jauh-jauh menemuinya. Dahulu orang berkomunikasi melalui telegram dan
surat biasa yang memerlukan waktu lama. Sekarang kita dapat menggunakan internet yang lebih mudah dan
cepat. Globalisasi juga ditandai dengan munculnya perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri.
Perusahaan tersebut dikenal dengan perusahaan multinasional. Dapatkah kamu menyebutkan
contoh-contohnya? Freeport dari Amerika Serikat dan British Petroleum dari Inggris adalah contoh
perusahaan asing yang bergerak di bidang perminyakan. Donalds dan Pizza Hut yang bergerak di bidang
makanan cepat saji. Sekarang kita tidak perlu ke luar negeri untuk makan piza atau membeli barang buatan
luar negeri. Dunia yang dahulu tampak luas kini terlihat semakin sempit. Berkembangnya globalisasi sampai
saat ini sangat didukung oleh kemajuandan perkembangan teknologi dan informasi. Internet, televisi, telepon,
dan sarana transportasi mempermudah globalisasi. Seperti apakah tanda-tanda globalisasi tersebut? Batas
Antarnegara Semakin Menipis Di dunia ini terdapat lebih dari dua ratus negara. Tiap-tiap negara
memilikiwilayah dan batas negara tertentu. Oleh karena pengaruh globalisasi, batas wilayah antarnegara
menjadi hal yang tidak penting lagi. Setiap orang pada zaman sekarang bisa mendapatkan informasi di luar
batas negaranya. Perkembangan teknologi dan komunikasi menjadi penyebab hilangnyabatas-batas negara
tersebut. Sekarang orang dengan mudah dapat menghubungi kerabat atau temannya yang berada di negara lain
dengan menggunakan telepon. Kamu bahkan denganmudah melihat kondisi suatu negara melalui media
televisi. Tidak perlu jauhjauh, kamu bahkan tinggal duduk manis di depan televisi. Banyak informasi yang
kamu dapatkan, bahkan yang berada jauh dari negara tempat tinggalmu. Ditambah lagi adanya internet yang
menyebabkan beragam informasi dapat diterima oleh siapa pun dengan mudah. Perkembangan yang terjadi di
sebuah negara dengan cepat akan diikuti oleh negara lain. Informasi Mudah Menyebar Proses mendunia
memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Berbagai peristiwa sekecil apa pun
sekarang dapat diterima di semua tempat dan oleh semua orang. Penindasan, peperangan, perkembangan
ekonomi, penemuan teknologi baru, bahkan pertunjukan musik pun dapat langsung disaksikan di seluruh
dunia. Berbagai kemudahan tersebut ternyata tidak hanya dalam hal informasi. Kebebasan untuk
mengungkapkan pikiran dan pendapat semakin mudah. Prestasi yang dimiliki seseorang dapat dengan mudah
disebarluaskan di seluruh penjuru dunia. Media yang digunakan antara lain internet dan televisi. Kegiatan
Perdagangan Semakin Luas Kegiatan perdagangan terus berkembang akibat pengaruh globalisasi di bidang
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ekonomi. Kegiatan ekonomi dan perdagangan di dunia menjadi semakin terbuka melintasi batas-batas wilayah
sebuah negara. Perhatikan barang-barang yang kamu pakai sekarang ini! Pensil yang kamu pegang mungkin
diproduksi oleh negara Cina. Televisi dan radio di rumahmu mungkin diproduksi oleh negaraJepang atau
Korea. Bahkan, sekarang kamu dengan mudah dapat menjumpai restoran cepat saji milik perusahaan asing
seperi Mc Donalds, Dunkin Donuts,dan Pizza Hut. Kita semakin mudah menjumpai barang-barang yang
diproduksi negara lain di pasar dalam negeri. Tidak hanya itu, kegiatan ekonomi sekarang ini juga
menyangkut masalah perpindahan tenaga kerja. Pada era global tenaga kerja dapat memilih bekerja di negara
mana pun sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Kamu pun nanti mempunyai kesempatan bekerja di
luar negeri. Persiapkanlah dirimu mulai sekarang. Sainganmu tidak hanya teman-teman di dalam negeri, tetapi
juga dari luar negeri. Dampak Positif Globalisasi Globalisasi yang kini melanda dunia ternyata memberi
pengaruh positif pada kehidupan masyarakat. Pengaruh positif tersebut sebagai berikut: Masyarakat Semakin
Maju Globalisasi menyebabkan masyarakat dengan mudah menerima berbagai teknologi baru dari negara lain.
Perkembangan teknologi semakin meluas hingga ke seluruh dunia. Mobil, motor, dan barang-barang
elektronik semakin mudah didapatkan. Perkembangan teknologi di satu tempat dengan mudah segera ditiru di
tempat lain. Penemuan dan perkembangan teknologi menyebabkan kemajuan pada kehidupan masyarakatnya.
Semangat Kerja Meningkat Salah satu akibat dari globalisasi adalah persaingan yang semakin cepat. Kita
harus berjuang untuk sejajar dengan negara maju. Kita harus berjuang agar masyarakat tetap bertahan pada era
global. Persaingan tersebut harus kamu hadapi dengan semangat untuk belajar. Sainganmu kelak berasal dari
negara-negara lain. Kita tidak mungkin berpangku tangan hanya pasrah pada nasib. Saatnya kini
mengembangkan diri untuk meraih prestasi. Jika tidak negara kita akan semakin tertinggal. Ruang Sosial
Semakin Terbuka Berkat kemajuan teknologi manusia dapat berkomunikasi dengan mudah. Dengan
fasilitas-fasilitas yang ada kamu dapat membuka luas pergaulanmu di seluruh penjuru dunia. Kamu tidak perlu
pergi jauh-jauh, cukup gunakan fasilitas--fasilitas tersebut, komunikasi pun lancar. Pertukaran Budaya
Globalisasi menyebabkan budaya asing masuk dalam budaya suatu negara dengan mudah. Budaya masyarakat
cepat sekali berkembang. Dahulu mungkin kita tidak pernah mengenal musik rock. Akan tetapi, sekarang
konsernya dapat kamu nikmati di televisi. Merek-merek pakaian lengkap dengan aksesori dari luar negeri
banyak kamu jumpai dijual di mal atau dipakai orang. Pasar Semakin Luas Globalisasi ekonomi menyebabkan
hasil produksi dalam negeri dapat dijual di luar negeri. Setiap negara dapat memperoleh pasar yang jauh lebih
luas. Akan tetapi, ada syaratnya, yaitu produk tersebut harus mempunyai daya saing tinggi. Itulah tugas berat
bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Perusahaan harus dapat membuat produk berkualitas agar dapat
diterima di pasar luar negeri. Dampak Negatif Globalisasi Globalisasi memang sudah dan akan terus terjadi.
Akan tetapi, tidak semua orang setuju dengan globalisasi. Mereka yang tidak setuju umumnya menganggap
globalisasi sebagai bentuk ketidakadilan. Apa dampak negatif globalisasi? Membanjirnya Produk Luar Negeri
Dalam globalisasi kamu akan dihadapkan pada berbagai produk luar negeri.
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Chapter 5 : Kumpulan Soal IPS Kelas 6 SD Lengkap Semester 1 dan 2 + Kunci Jawabannya | Bimbel Brilia
Rangkuman Materi Pelajaran IPS Kelas 6 SD/MI Semester 1/2 Rangkuman atau ringkasan materi IPS SD/MI Kelas 6
Semester 1 Bab 1 Perkembangan Sistem Administrasi Wilayah Indonesia Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sampai dengan tahun terdiri atas 27 provinsi.

Banyak tugas tugas atau materi pelajaran sekolah yang sekarang ini oleh para guru menugaskan anak murid
didikannya untuk mencari dan mendapatkannya dengan mengakses Internet. Dan oleh karena
demikianlah,maka Admin semaksimal mungkin memberikan kelengkapan info untuk materi pelajaran yang
dibutuhkan. Perubahan Wilayah Provinsi di Indonesia B. Perubahan Wilayah Laut Indonesia C.
Perkembangan Sistem Pemerintahan di Indonesia A. Perkembangan jumlah provinsi di Indonesia adalah
sebagai berikut: Lebar laut wilayah Indonesia 3 mil diukur dari garis air terendah dari masing- masing pantai
pulau Indonesia, penetapan tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah NKRI. Hal ini lebih terasa lagi bila
dihadapkan pada pergolakan- pergolakan dalam negeri pada saat itu. Mengingat keadaan lingkungan alamnya,
persatuan bangsa dan kesatuan wilayah negara menjadi tuntunan utama bagi terwujudnya kemakmuran dan
keamanan. Atas pertimbangan tersebut, maka dikeluarkan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa letak geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas
ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa
demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang ada di dalamnya, pulau-pulau serta laut
yang ada harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang ditetepkan UU No: Perairan laut
Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
Berdasarkan batas tersebut, negara Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di
sekitarnya termasuk kekayaan alam di dalamnya. Ladas kontinen adalah dasar laut dari arah pantai ke tengah
laut dengan kedalaman tidak lebih dari meter. Dengan bertambahnya luas perairan Indonesia, maka kekayaan
alam yang terkandug di dalamnya bertambah pula. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk
melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan. Asia Timur dan Samudra Pasifik Selatan:
Samudra Hindia dan Teluk Belangga C. Sungai Belait merupakan sungai terpanjang di negara ini. Brunei
Darussalam adalah suatu negara kesultanan dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Kepala negara Brunei
Darussalam adalah sultan dan kepala pemerintahannya juga sultan. Sebagian besar penduduknya adalah orang
Melayu. Bahasa kebangsaannya adalah Melayu dan agama resmi adalah agama Islam. Brunei Darussalam
terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak karena terkenal makmur. Malaysia
Malaysia adalah sebuah negara kerajaan dengan ibu kota Kuala Lumpur. Kepala negara Malaysia adalah raja
Sedangkan kepala pemerintahannya perdana menteri. Bahasa resminya Malaysia Melayu. Mata pencaharian
penduduk pertanian, prtambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan bijih timah terbesar di
dunia , Singapura Singapura adalah sebuah negara republik dengan ibu kota ingapura. Kepala negara
Singapura adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Bahasa resmi Singapura bahasa
Inggris. Singapura termasuk negara AsiaTenggara yang berpendapatan paling tinggi. Thailand Thailand adalah
negara kerajaan dengan ibu kota Bangkok. Thailand merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak
pernah dijajah negara Eropa. Kepala negara Thailand adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah
perdana menteri. Sebagian besar penduduk Thailand menganut agama Buddha. Bahasa kebangsaan Thailand
adalah bahasa Thai. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan
industri. Kepala negara Filipina adalah presiden dan kepala pemerintahannya juga presiden. Salah satu bahasa
aslinya adalah bahasa Tagalog yang ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan. Sebagian besar penduduk Filipina
menganut agama Katolik. Agama Islam dianut oleh sebagian penduduk Filipina di bagian selatan. Penduduk
aslinya adalahMata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditi
ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, bijih tembaga. Vietnam Vietnam adalah negara berbentuk
republik sosialis. Kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu
kota negara Vietnam adalah Hanoi. Penduduk Vietnam menganut agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme.
Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam
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adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil,
semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, bijih besi, timah, gamping,
fosfat, tungsten wolfram , dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua
sungai penting yaitu Mekong dan S. Kamboja Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan.
Dipimpin oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa
resmi penduduk Kamboja adalah bahasa Khmer. Sebagian besar penghidupan penduduknya di sektor
pertanian. Myanmar Myanmar merupakan negara republik dengan kepala negara seorang presiden, sedangkan
kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Bahasa resmi penduduk Myanmar adalah bahasa Myanmar.
Laos Merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan
perdana menteri. Laos termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Rakyatnya hidup di sektor pertanian
yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa
Lao. Sebagian besar penduduk Laos beragama Buddha. Negara ini melepaskan diri dari Republik Indonesia,
sebagai provinsi ke pada tahun Presiden pertamanya Xanana Gusmao. Penduduk Timor Leste sebagian besar
bermata pencaharian sebagai petani. Bahasa yang digunakan adalahbahasa Indonesia dan Portugal. Sebagian
besar penduduk Timor Leste beragama Katolik. Menggambar Peta Benua dan Dunia A. Beberapa yang masuk
Benua antara lain: Asia Barat Timur Tengah Ciri khas kenampakan alam wilayah Timur Tengah yaitu
tanahnya gersang, kebanyakan berupa gurun pasir atau padang pasir Bangunan abadi yang ada di wilayah ini
terdapat di Arab Saudi, yaitu Kakbah di kota Mekah sebagai arah salat kiblat bagi umat Islam b. Bangunan
buatan manusia yang sangat terkenal di dunia, yaitu Tembok Besar Cina. Asia Tengah Tanahnya relatif
gersang dan beriklim dingin. Pada intinya Asia Selatan adalah satu rumpun dengan India. Asia Tenggara
Wilayah ini termasuk subur untuk pertanian. Vietnam dan Thailand bahkan sempat dijuluki gudang beras Asia
Tenggara. Benua Eropa Batas-batas Benua Eropa adalah sebagai berikut. Laut Arktik v Selatan: Laut Tengah
v Barat: Samudra Atlantik v Timur: Eropa Barat Bangunan buatan manusia yang sangat terkenal di dunia
adalah Menara Eifel yang ada di kota Paris, Prancis. Bangunan lainnya adalah bendungan-bendungan teluk
dan kincir angin, yang ada di Belanda. Eropa Selatan Wilayah negara ini relatif bergunung-gunung berada
pada iklim sedang. Kawasan Balkan Di samping negara-negara yang telah disebutkan di atas, ada
negara-negara yang disebut kawasan Balkan, yang sebagian adalah negara Eropa Timur dan Eropa Selatan.
Benua Afrika Batas-batas Benua Afrika adalah: Disebut juga benua hitam karena sebagian besar penduduknya
berkulit hitam negro. Tedapat Gurun Sahara terluas di dunia , Sungai Nil 6. Bangunan buatan manusia yang
paling terkenal di Afrika terdapat di Mesir, yaitu Piramida dan Spinx serta terusan Zues yang menghubungkan
laut merah dan laut tengah. Penduduk aslinya adalah suku Indian, sungai terluasnya Amazon. Di Amerika
terdapat negara penghasil kopi terbesar di Dunia yaitu Brazil. Benua Australia Penduduk asli Australia adalah
Aborigin. Cara Menghadapi Bencana Alam A. Gejala Alam di Indonesia dan Negara Tetangga Indonesia dan
beberapa negara tetangga lainnya memiliki gejala alam yang beberapa diantaranya hampir serupa seperti:
Caranya dengan mencoba beberapa cara penyelamatan.
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Chapter 6 : RPP dan Silabus SD Kelas 6 KTSP Semester I dan II
Soal UTS IPS Kelas 6 SD Semester 1 Dibawah ini adalah contoh materi soal latihan Ulangan Tengah Semester (UTS) 1
mata pelajaran IPS kelas 6 SD terbaru terdiri dari 40 materi soal ulangan yang mengandung banyak kunci jawaban
sebagai bahan hapalan sekaligus prediksi soal yang akan tampil saat ulangan.

Setelah provinsi Timor Timur Lepas, menjadi 26 provinsi. Sejalan dengan perkembangan penduduk dan
pemenuhan kebutuhan hidup manusia serta adanya UU No 22 Tahun diperlukan adanya perluasan wilayah
pemerintahan. Atas dasar Deklarasi Juanda dan Konvensi Hukum Laut Internasional terjadi perubahan jarak
wilayah laut teritorial Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Agar kekayaan alam laut tidak punah, diperlukan
usaha-usaha pelestarian. Rajaratnam Singapura dan Thanat Khoman Thailand. Kenampakan alam Indonesia
dan negara-negara tetangga antara lain samudra, gunung, sungai, dan danua. Masalah sosial yang muncul di
Indonesia juga muncul di negara-negara tetangga, seperti di Singapura, Brunei Darusalam, Malaysia dan
Filipina. Kita harus bersikap waspada terhadap gejala sosial di Indonesia, seperti kemiskinan, kejahatan,
pengangguran, dan kependudukan. Kenampakan alam dunia antara lain samudra, gunung, sungai, danau dan
gurun. Secara umum gejala alam Indonesia dan negara tetangga antara lain gempa bumi, gunung meletus,
banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, angin taufan dan sebagainya. Untuk itu diharapkan mengenal cara-cara
mengatasi gejala alam tersebut. Bab 5 Indonesia pada Era Globalisasi Globalisasi berarti mendunia, yaitu
suatu proses hilangnya batas-batas geopolitik suatu negara karena arus teknologi, informasi, dan transportasi.
Globalisasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat antara lain melalui televisi dan satelit komunikasi,
telepon, serta komputer, dan internet. Globalisasi telah membawa perubahan perilaku masyarakat baik di
bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Globalisasi membawa dampak baik positif maupun negatif.
Untuk itu kita harus pandai menyikapinya. Indonesia sebagai satu negara yang tidak terlepas dari pengaruh
globalisasi harus memanfaatkan untuk menawarkan barang dan jasa serta budaya. Selain itu meningkatkan
kualitas sumber daya manusia agar dapat menghasilkan barangbarang yang berkualitas dan mampu bersaing
dengan negara-negara lain. Bab 6 Kegiatan Ekspor dan Impor Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa
kepada pihak yang ada di luar negeri. Impor adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan membeli barang
dan jasa dari luar negeri. Ekspor utama Indonesia adalah minyak bumi dan gas alam. Selain itu, juga hasil
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, serta hasil industri. Impor Indonesia yang utama
adalah mobil, mesin-mesin, dan alat-alat elektronik. Bentuk-bentuk pertukaran jasa antara Indonesia dengan
luar negeri dapat berupa pertukaran tenaga ahli dan tenaga kerja.
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Chapter 7 : Materi Kelas 4 SD IPS
Dalam materi IPS kelas 4 SD/MI tersebut di atas bab merupakan materi semester 1, sedangkan bab merupakan materi
di semester 2. Demikian kumpulan materi IPS semoga dapat membantu kalian dalam belajar.

Mudah-mudahan prediksi materi soal latihan ulangan memiliki manfaat sebagai persiapan dan dapat
membantu kalian yang akan menghadapi Ujian Tengah Semester 2. Sumber materi soal ulangan latihan Ilmu
Pengetahuan Sosial ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan KTSP atau Kurikulum dan serta Buku Paket tahun ajaran terbaru yang digunakan pada setiap
satuan pendidikan tingkat sekolah dasar. Soal ulangan terbaru ini lebih dikatakan sebagai bahan hapalan
dimana pada setiap soal mengandung banyak soal dan kunci jawaban. Karena pada umumnya materi soal
ulangan dibuat ruang lingkupnya hanya dibolak-balik saja. Pengertian Gempa Vulkanik adalah gempa yang
disebabkan oleh adanya aktivitas gunung berapi. Jika di Deli Serdang angin bahorok maka pada daerah Biak
Papua terdapat angin jatuh yang dinamakan angin Wambraw. Pada perairan selat sunda terdapat Gunung
bawah laut yang diberi nama gunung Krakatau. Gunung Merapi termasuk kategori gunung yang memiliki
aktivitas vulkanik tertinggi. Letak Gunung Merapi di Provinsi Jawa Tengah adalah Yogyakarta Bencana alam
geologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor yang bersumber dari bumi. Pergeseran pada kerak
bumi akan mengakibatkan gempa bumi tektonik. Daerah yang sering terkena dampak banjir adalah Jakarta.
Bencana Banjir terjadi karena tingkat curah hujan sangat tinggi. Gempa Bumi adalah salah satu contoh
bencana alam yang sulit diprediksi. Tanda-tanda akan terjadinya sunami adalah didahului dengan gempa dan
air laut mengalami pasang ombak meninggi. Sebutkan negara asia yang memiliki resiko tinggi jika terjadi
gempa? Membuang sampah di sungai akan mengakibatkan bencana banjir ketika curah hujan tinggi. Gunung
yang meletus akan mengeluarkan awan panas. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang
laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai
akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Nama alat pendeteksi
kemungkinan akan terjadinya sunami adalah early warning system. Nama gunung di daerah sumatera yang
masih aktif adalah Gunung Sinabung. Curah hujan yang tinggi terjadi di Indonesia pada bulan Oktober sampai
dengan Maret. Kota Hawai adalah tempat pusat peringatan sunami internasional. Nama alat yang digunakan
untuk mengukur kekuatan gempa disebut seismograf. Skala Richter adalah jenis satuan untuk mengukur
kekuatan gempa. Nama badai yang pernah terjadi di Filipina dan banyak menimbulkan korban jiwa adalah
Badai Melor. Karena Indonesia terletak diantara patahan lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Bencana
letusan gunung mengakibatkan kerugian yang sangat besar namun memiliki banyak manfaat setelahnya yaitu
tanah menjadi lebih subur. Apa faktor pemicu terjadinya gempa? Penyebab bencana alam klimatologis adalah
cuaca yang berubah-ubah. Sebutkan negara yang terkena dampak topan Haiyan? Sebutkan bencana alam yang
diakibatkan oleh manusia? Bencana sunami terbesar yang pernah terjadi di negara Indonesia adalah di
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tepatnya pada tanggal 26 Desember Menyelematkan diri ketempat yang
lebih tinggi adalah salah satu cara untuk menghindari sunami. Sebutkan salah satu contoh penyebab terjadinya
bencana banjir dan longsor!
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Chapter 8 : RANGKUMAN MATERI IPS KELAS 6 ~ Gudang Ilmu Pengetahuan
Video ini merupakan rangkuman materi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kela 6 SD/MI Semester 1 yang terdiri
atas 3 Bab.

Tokoh â€” tokoh sejarah pada masa kerajaan Islam di Indonesia 1. Kerajaan Samudera Pasai a. Sultan Malik al
Tahir I â€” c. Samudera Pasai juga sebagai pusat perdagangan dan penyiaran agama Islam. Sultan Ali
Mughayat Syah â€” b. Sultan Salahudin â€” c. Ia juga menyiarkan agama Islam sampai ke daerah Siak,
Pariaman, dan Indrapura. Kerajaan Demak Raden Patah berhasil mendirikan sebuah masjid. Masjid itu dikenal
dengan nama Masjid Agung Demak. Adipati Unus â€” Ia berhasil mengusir Portugis yang menganggu
kelancaran perdagangan Demak. Adipati Unus menyeberang ke utara menuju Malaka. Oleh karena itu, ia
mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Sultan Trenggono â€” Pada masa pemerintahannya, wilayah Demak
semakin luas dan mengalami kejayaan. Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya 5. Kerajaan Mataram Sultan
Agung Hanyokrokusumo 6. Kerajaan Banten Sultan Ageng Tirtayasa 7. Kerajaan Tidore Sultan Nuku
Berdasarkan letak garis bujur, Indonesia dibedakan menjadi tiga wilayah waktu, yaitu sebagai berikut. Selisih
waktu di wilayah-wilayah ini 7 jam lebih awal dari Greenwich. Selisih waktu di wilayah-wilayah ini 8 jam
lebih awal dari waktu Greenwich. Selisih waktunya 9 jam lebih awal dari Greenwich. Pesawat terbang
berangkat dari bandara pukul Jika penerbangan membutuhkan waktu 4 jam,maka bila dihitung waktu
setempat,ayah akan sampai di bandara Manokwari pada pukul Dari bandara Ngurah Rai turis tersebut akan
melakukan penerbangan ke Jawa Tengah dengan sebuah pesawat terbang domestik. Pesawat tersebut
berangkat pada pukul Jika lama penerbangan 2 jam maka jika dihitung dengan waktu setempat,pesawat akan
sampai di bandara Adi Sumarmo Jawa Tengah pada pukul Tiba di Bandara Adi Sumarmo pukul Tidak
menonjolkan budaya daerah sendiri. Tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain. Mau menonton pertunjukan
budaya daerah lain. Mau mempelajari budaya daerah lain. Bersikap baik terhadap budaya daerah lain. Jenis
badan usaha yang dikelola oleh swasta antara lain: Organisasi yang dibentuk pada jaman penjajahan Jepang
antara lain sebagai berikut: Organisasi ini didirikan pada 29 April sebagai tempat untuk menghimpun rakyat
Indonesia dalam menghadapi kekuatan Barat. Gerakan Tiga A dipimpin oleh Mr. Organisasi ini dipimpin oleh
empat serangkai, yaitu Ir. Tujuan pembentukan organisasi ini adalah untuk mengajak tokoh-tokoh Indonesia
membantu Jepang dalam berperang dengan sekutu. Bantuan tersebut dapat berupa tenaga atau pemikiran.
Organisasi ini dipimpin langsung oleh pejabat-pejabat Jepang. Seinendan Barisan Pemuda , beranggotakan
pemuda berusia antara tahun. Keibodan Barisan Pembantu Polisi , beranggotakan pemuda berusia 26â€”35
tahun. Heiho Pembantu Prajurit Jepang , anggota Heiho ditempatkan dalam kesatuan tentara Jepang sehingga
banyak dikerahkan ke medan perang. Tujuan didirikannya PETA adalah untuk mempertahankan wilayah
masing-masing. Fujinkai Barisan Perhimpunan Wanita Sikap kepahlawanan dalam mempersiapkan
kemerdekaan dan cara meneladani sikap kepahlawanan Contoh deskripisi: Perbedaan-perbedaan inilah yang
menyebabkan adanya pendapat yang beragam. Akan tetapi, perbedaan yang ada tidak menghalangi mereka
bekerja sama. Mereka mengabaikan perbedaan-perbedaan itu demi tercapainya tujuan. Sikap yang perlu
diteladani adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas perbedaan Para tokoh, seperti Bung Karno,
Moh. Yamin, dan Soepomo, berusaha keras menyumbangkan buah pikiran mereka. Mereka bahu-membahu
untuk merumuskan sebuah dasar negara yang kuat. Meski berbeda prinsip dan pendapat, mereka tidak
menunjukkan sikap saling memusuhi. Bahkan, mereka saling memberikan masukan untuk memperoleh hasil
yang lebih baik. Semua itu dilakukan atas kesadaran untuk kepentingan bersama. Sikap yang perlu diteladani
adalah mengutamakan semangat kekeluargaan dan kebersamaan Proses perumusan Pancasila merupakan
pekerjaan yang sulit dan berat. Semua orang yang berperan di dalamnya harus memeras otak serta
mengerahkan segenap kemampuan untuk menggali dasar-dasar negara yang dapat diterima oleh segenap
masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam golongan dan suku. Sikap yang perlu
diteladani adalah bekerja keras Baik sengaja atau tidak sengaja, dalam proses perumusan Pancasila tentu
bersinggungan dengan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan. Ada kepentingan yang besar, yakni
untuk seluruh bangsa. Ada juga kepentingan yang kecil, yakni kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi
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atau kelompok. Demi kepentingan yang lebih besar, para tokoh yang berperan dalam proses perumusan
Pancasila tidak jarang mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lebih kecil. Sikap yang perlu diteladani
adalah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi Tokoh â€” tokoh penting dalam
peristiwa proklamasi kemerdekaan antara lain Ir. Pertempuran 10 November di Surabaya b. Pertempuran
Ambarawa di Semarang c. Bandung Lautan Api di kota Bandung e. Pertempuran lima hari lima malam di
Palembang pada awal bulan Januari Gambar pahlawan Nasional Nama propinsi hasil pemekaran a. Provinsi
Gorontalo merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara. Propinsi Sulawesi Barat merupakan hasil
pemekaran dari propinsi Sulawesi Selatan c. Propinsi Banten merupakan hasil pemekaran dari propinsi Jawa
Barat d. Propinsi Kalimantan Utara merupakan hasil pemekaran dari propinsi Kalimantan Timur Berdasarkan
konsepsi TZMKO tahun , lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang
mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia. Lebar laut hanya 3 mil laut. Pada tanggal 13 Desember
pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Djoeanda. Pemerintah mengumumkan bahwa lebar laut
Indonesia adalah 12 mil. Indonesia bahasa resmi Indonesia 3. Singapura bahasa resmi Inggris, Melayu, dan
Mandarin 4. Brunei Darussalam bahasa resmi Melayu dan Inggris 5. Filipina bahasa resmi Bahasa Tagalog,
Inggris, dan Spanyol 6. Thailand bahasa resmi Thai, Inggris, dan Mandarin 7. Myanmar bahasa resmi Burma.
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Asia Timur dan Samudra Pasifik Selatan: Samudra Hindia dan Teluk Belangga C. Sungai Belait merupakan
sungai terpanjang di negara ini. Brunei Darussalam adalah suatu negara kesultanan dengan ibu kota Bandar
Seri Begawan. Kepala negara Brunei Darussalam adalah sultan dan kepala pemerintahannya juga sultan.
Sebagian besar penduduknya adalah orang Melayu. Bahasa kebangsaannya adalah Melayu dan agama resmi
adalah agama Islam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk
minyak karena terkenal makmur. Malaysia Malaysia adalah sebuah negara kerajaan dengan ibu kota Kuala
Lumpur. Kepala negara Malaysia adalah raja Sedangkan kepala pemerintahannya perdana menteri. Bahasa
resminya Malaysia Melayu. Mata pencaharian penduduk pertanian, prtambangan, dan perindustrian.
Pertambangannya menghasilkan bijih timah terbesar di dunia , Singapura Singapura adalah sebuah negara
republik dengan ibu kota ingapura. Kepala negara Singapura adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah
perdana menteri. Bahasa resmi Singapura bahasa Inggris. Singapura termasuk negara AsiaTenggara yang
berpendapatan paling tinggi. Thailand Thailand adalah negara kerajaan dengan ibu kota Bangkok. Thailand
merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah negara Eropa. Kepala negara
Thailand adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Sebagian besar penduduk
Thailand menganut agama Buddha. Bahasa kebangsaan Thailand adalah bahasa Thai. Mata pencaharian
penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Kepala negara Filipina adalah
presiden dan kepala pemerintahannya juga presiden. Salah satu bahasa aslinya adalah bahasa Tagalog yang
ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan. Sebagian besar penduduk Filipina menganut agama Katolik. Agama
Islam dianut oleh sebagian penduduk Filipina di bagian selatan. Penduduk aslinya adalahMata pencaharian
penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditi ekspor Filipina terdiri atas gula,
kopra, kayu, nanas, bijih tembaga. Vietnam Vietnam adalah negara berbentuk republik sosialis. Kepala
negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kota negara Vietnam
adalah Hanoi. Penduduk Vietnam menganut agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Bahasa resmi yang
digunakan adalah bahasa Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi
merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan
ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, bijih besi, timah, gamping, fosfat, tungsten wolfram , dan
seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting yaitu Mekong
dan S. Kamboja Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan. Dipimpin oleh raja, sedangkan kepala
pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa resmi penduduk Kamboja adalah
bahasa Khmer. Sebagian besar penghidupan penduduknya di sektor pertanian. Myanmar Myanmar merupakan
negara republik dengan kepala negara seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahan seorang perdana
menteri. Bahasa resmi penduduk Myanmar adalah bahasa Myanmar. Laos Merupakan negara yang berbentuk
republik dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan perdana menteri. Laos termasuk salah satu
negara termiskin di dunia. Rakyatnya hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau,
jeruk, dan kopi. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Sebagian besar penduduk Laos beragama
Buddha. Negara ini melepaskan diri dari Republik Indonesia, sebagai provinsi ke pada tahun Presiden
pertamanya Xanana Gusmao. Penduduk Timor Leste sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.
Bahasa yang digunakan adalahbahasa Indonesia dan Portugal. Sebagian besar penduduk Timor Leste
beragama Katolik. Menggambar Peta Benua dan Dunia A. Beberapa yang masuk Benua antara lain:
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