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UAS-SMA-IPS-07-01 
Pada awalnya geografi hanya merupakan cerita tentang 
kesan-kesan perjalanan dari berbagai penjuru bumi, 
tanpa memperhatikan ketepatan letak muka bumi dan 
karakteristiknya.  
Tulisan cerita semacam ini dikenal dengan istilah ... 
A. kronologi 
B. chorografi  
C. sejarah 
D. logografi 
E. biografi 
 

UAS-SMA-IPS-07-02 
Pada kenyataannya studi geografi tentang geosfer tidak 
terlepas dari unsur wilayah (region). Oleh karena itu, 
region merupakan ... 
A. objek fungsional geografi 
B. objek formal geografi 
C. objek material geografi 
D. objek kajian geografi  
E. objek regional geografi 
 

UAS-SMA-IPS-07-03 
Paham posibilis menyatakan bahwa manusia dengan 
pengetahuannya dapat mempengaruhi alam. Paham ini 
dikemukakan oleh ... 
A. Karl Ritter 
B. Rhoad Murphey 
C. Vidal de la Blache 
D. Friederich Ratzel 
E. Ptolomeous 
 

UAS-SMA-IPS-07-04 
Faktor penarik dan pendorong terjadinya urbanisasi, 
baik yang berasal dari kota ataupun yang berasal dari 
desa itu sendiri merupakan penyebab adanya … 
A. asimilasi antara kota dengan desa 
B. interaksi antara desa dengan kota 
C. difusi dari desa ke kota 
D. imitasi desa terhadap kota 
E. modemisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMA-IPS-07-05 
Perbedaan yang fundamen antara Peta dengan Atlas 
adalah ... 
A. peta memberikan informasi suatu data, sedangkan 

atlas memberikan banyak informasi  
B. peta menggambarkan sebagian muka bumi, 

sedangkan atlas menggambarkan seluruh muka 
bumi 

C. peta dibuat dalam satuan lembaran, sedangkan 
atlas merupakan kumpulan beberapa peta yang 
dibukukan  

D. peta dibuat dalam bidang datar, sedangkan atlas 
dibuat pada bidang lengkung  

E. peta menggambarkan seluruh muka bumi, 
sedangkan atlas menggambarkan sebagian muka 
bumi 

 
UAS-SMA-IPS-07-06 

Bagian dari peta yang berisi kumpulan simbol-simbol 
untuk mempertegas arti pada peta, disebut ... 
A. Legenda 
B. Inset 
C. Proyeksi 
D. Lettering 
E. Skala 
 

UAS-SMA-IPS-07-07 
Flora yang hidup di daerah beriklim dingin atau tundra 
adalah ... 
A. padang rumput 
B. lumut 
C. jati 
D. kaktus 
E. cemara 
 

UAS-SMA-IPS-07-08 
Angin yang bersifat kering dan panas; yang sangat 
merugikan petani di Cirebon disebut ... 
A. angin bahorok 
B. angin brubu 
C. angin kumbang 
D. angin gending 
E. angin wambrau 
 

UAS-SMA-IPS-07-09 
Batuan beku dalam (batuan intrusi) yang terbentuk di 
antara 2 lapisan batuan dengan bentuk pipih melebar, 
disebut ... 
A. batolit  
B. lakolit 
C. sill (keping intrusi)  
D. gang 
E. apofisa  
 



UAS-SMA-IPS-07-10 
Berikut ini yang merupakan contoh fauna Indonesia 
bagian timur adalah ... 
A. gajah 
B. burung elang bondol 
C. burung maleo 
D. burung nuri 
E. komodo 
 

UAS-SMA-IPS-07-11 
Pencacahan yang dilakukan terhadap penduduk yang 
secara administrasi betul-betul merupakan penduduk 
daerah tersebut disebut ... 
A. sensus de yure 
B. sensus de facto 
C. survei penduduk 
D. regristrasi penduduk 
E. observasi 
 

UAS-SMA-IPS-07-12 
Manfaat dan kqmposisi penduduk menurut umur 
adalah ...  
A. mengetahui tingkat pendidikan  
B. mengetahui rasio ketergantungan  
C. mengetahui pendapatan penduduk  
D. mengetahui sex ratio  
E. mengetahui kepadatan penduduk 
 

UAS-SMA-IPS-07-13 
Citra foto yang dibuat dengan menggunakan semua 
spektrum sinar tampak, mulai dari warna merah sampai 
dengan waraa ungu disebut ... 
A. foto inframerah 
B. foto oblique 
C. foto pankromatik 
D. foto ortokromatik 
E. foto multi spectral 
 

UAS-SMA-IPS-07-14 
Dalam kegiatan Sistem Informasi Geografi (SIG) ada 
dua macam data yang dikelola,yaitu ... 
A. data teristis dan data numeric 
B. data atribut dan data visual 
C. data teristis dan data lapangan 
D. data visual dan data lapangan  
E. data spasial dan data atribut 
 

UAS-SMA-IPS-07-15 
Prinsip dasar teori lokasi Weber adalah ...  
A. perlu pengkajian terhadap risiko susut 
B. penentuan lokasi industri di tempat-tempat 

tersedianya bahan mentah  
C. penentuan lokasi industri di tempat-tempat 

terkosentrasinya penduduk  
D. perlu penetapan upah minimum regional 
E. penentuan lokasi industri di tempat-tempat yang 

risiko atau ongkosnya paling minimal 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMA-IPS-07-16 
Produk industri yang memiliki risiko susut cukup 
tinggi pada waktu pengangkutan bahan mentah, 
sebaiknya ditempatkan ...  
A. di daerah dataran rendah  
B. di daerah sumber bahan mentah 
C. di daerah yang dekat ke pelabuhan/terminal 
D. di daerah pemusatan penduduk 
E. di daerah pemasaran 
 

UAS-SMA-IPS-07-17 
Desa yang mampu mengembangkan potensi-potensi 
sumber daya secara optimal, dan daya interaksinya 
dengan wilayah luar sangat tinggi disebut ... 
A. desa swadaya 
B. desa swakarsa 
C. desa swasembada 
D. desa tertinggal 
E. desa transisi  
 

UAS-SMA-IPS-07-18 
Dilihat dari pola keruangannya, paling sedikit ada 3 
unsur utama desa, yaitu ... 
A. penduduk, dusun dan daerah 
B. norma, daerah dan dusun 
C. tata kehidupan, dusun dan daerah 
D. daerah, penduduk dan tata kehidupan 
E. daerah, dusun dan tata kehidupan 
 

UAS-SMA-IPS-07-19 
Istilah transisi demografi dalam kependudukan 
mengandung pengertian, tingkat kelahiran ...  
A. dan kematian, keduanya rendah 
B. dan kematian, keduanya tinggi 
C. tinggi dan tingkat kematian rendah 
D. rendah dan tingkat kematian tinggi 
E. dan kematian, berkembang dari tingkat yang 

rendah ke tingkat yang tinggi 
 

UAS-SMA-IPS-07-20 
Seluruh proses pencatatan, pengolahan, dan publikasi 
data demografi atau data seluruh penduduk di suatu 
negara pada wilayah dan periode tertentu disebut ... 
A. sensus penduduk 
B. survei penduduk 
C. regristrasi penduduk 
D. pengamatan penduduk 
E. penelitian penduduk 
 

UAS-SMA-IPS-07-21 
Kota yang berasal dari perkembangan desa yang sudah 
teratur, sehingga tampak memperlihatkan ciri-ciri 
perkotaan disebut tahap ... 
A. eopolis 
B. metropolis 
C. polis 
D. megapolis  
E. tiranapolis 
 



UAS-SMA-IPS-07-22 
Di Indonesia banyak kota yang berkembang dari 
daerah pertambangan seperti ... 
A. kota Timika 
B. kota Bandung 
C. kota Medan 
D. kota Batu (Malang) 
E. kota Semarang 
 

UAS-SMA-IPS-07-23 
Suatu kawasan alam dimana di dalamnya terdapat 
unsur-unsur hayati (organisme) dan unsur-unsur non 
hayati (abiotik) terjadi saling beihubungan secara 
timbal balik, disebut ... 
A. populasi 
B. habitat 
C. ekosistem 
D. biosfer 
E. biocycles 
 

UAS-SMA-IPS-07-24 
Pada hari Tritura ke 27 Presiden Republik hidonesia 
(Soeharto) menetapkan 3 satwa langka sebagai satwa 
nasional Satwa tirta telah ditetapkan ikan yang sangat 
mempesona berasal dari Kalimantan, yaitu ... 
A. ikan siluk merah (arwana) 
B. ikan belida  
C. ikan pari 
D. ikan pesut mahakam 
E. ikan louhan 
 

UAS-SMA-IPS-07-25 
Negara industri maju tidak luput dari masalah polusi 
udara, contohnya daerah yang dikenal dengan julukan 
"Black Country" di Inggris. Daerah ini terletak di kota 
... 
A. Birmingham 
B. Glasgow  
C. London  
D. Liverpool 
E. Southtemton 
 

UAS-SMA-IPS-07-26 
Combelt di Amerika Serikat merupakan daerah 
penghasil ... 
A. jagung 
B. gandum 
C. petemakan 
D. kapas 
E. kentang 
 

UAS-SMA-IPS-07-27 
Percampuran ras Indian dengan kulit putih di Benua 
Amerika, menghasilkan sub ras baru yaitu ... 
A. mestisos 
B. mulattos 
C. zambo 
D. negroid 
E. hamit 
 
 
 
 

UAS-SMA-IPS-07-28 
Sungai utama yang mengalir di Jerman dan sangat 
membantu dalam proses industri batu bara, serta 
berfungsi sebagai sarana transportasi adalah ... 
A. Sungai Wesser 
B. Sungai Thems 
C. Sungai Elbe 
D. Sungai Rhein 
E. Sungai Danube 
 

UAS-SMA-IPS-07-29 
Hasil pertanian yang menjadi sumber devisa Belanda 
adalah ... 
A. jagung 
B. kapas 
C. bunga tulip 
D. ternak sapi 
E. kopi 
 

UAS-SMA-IPS-07-30 
Mengingat kondisi fisiografi dan iklimnya, negara 
Jepang sering dilanda bencana alam, sehingga rakyat 
Jepang menyebutnya dengan julukan "the four roses of 
Japan" yang artinya ...  
A. letusan gunung api, kebakaran, gempa dan banjir  
B. angin topan, banjir, wabah penyakit, tsunami  
C. letusan gunung api, angin topan, gempa bumi dan 

tsunami  
D. gempa bumi, kebakaran, perang dan banjir 
E. tsunami, letusan gunung api, wabah penyakit dan 

kejahatan zakusa 
 

UAS-SMA-IPS-07-31 
Di bawah ini merupakan tujuan aglomerasi industri, 
kecuali ...  
A. memberikan kemudahan dalam pendirian industri  
B. menghemat biaya angkut  
C. mempercepat pertumbuhan industri  
D. menghemat waktu tempuh  
E. mengurangi pencemaran 
 

UAS-SMA-IPS-07-32 
Pencacahan yang dilakukan terhadap sebagian 
penduduk pada beberapa daerah disebut ... 
A. sensus de yure 
B. sensus de facto 
C. regristrasi penduduk 
D. survei penduduk 
E. penelitian penduduk 
 

UAS-SMA-IPS-07-33 
Pola sebaran pemukiman desa yang terdapat di daerah 
dataran rendah adalah pola, ... 
A. mengelilingi fasilitas 
B. terpusat 
C. linier 
D. menyebar 
E. memanjang mengikuti garis pantai 
 



UAS-SMA-IPS-07-34 
Suatu wilayah yang menjadi tempat tinggal para 
penglaju adalah ... 
A. suburban 
B. slum area 
C. suburban fringe 
D. rural urban fringe 
E. urban  
 

UAS-SMA-IPS-07-35 
Piramida penduduk di negara-negara maju memiliki 
ciri-ciri ...  
A. penduduk pada tiap-tiap kelompok umur hampir 

sama  
B. tingkat kelahiran lebih tinggi dari pada tingkat 

kematian  
C. pertumbuhan penduduk cepat 
D. sebagian besar penduduk berada pada kelompok 

usia muda  
E. pekerja dewasa menopang penduduk anak-anak 

yang jumlahnya besar 
 

UAS-SMA-IPS-07-36 
Di bawah ini merupakan keuntungan dari adanya 
relokasi industri bagi negara berkembang, kecuali ... 
A. terbukanya lapangan kerja 
B. menambah devisa negara 
C. adanya proses alih teknologi 
D. terjadinya pemindahan modal 
E. terjadinya monopoli perdagangan 
 

UAS-SMA-IPS-07-37 
Diketahui jumlah penduduk di Kecamatan Sukasari 
adalah 2.750 jiwa yang terdiri dari penduduk  
usia 0 - 14 tahun = 1.050 jiwa,  
usia 15 – 64 tahun = 1.500 jiwa, dan  
penduduk berusia 65 tahun ke atas = 200 jiwa. 
Dengan menggunakan rumus "Dependency Ratio" 
akan diketahui bahwa di Kecamatan Sukasari setiap 
100 orang penduduk yang produktif akan menanggung 
beban sebanyak ... 
A. 53 jiwa 
B. 60 jiwa  
C. 77 jiwa 
D. 83 jiwa 
E. 97 jiwa 
 

UAS-SMA-IPS-07-38 
Diketahui jumlah penduduk suatu daerah adalah 
500.000 jiwa, dengan luas wilayah 2000 km2, maka 
kepadatan penduduk daerah tersebut adalah ... 
A. 200 jiwa/km2 
B. 250 jiwa/km2  
C. 500 jiwa/km2  
D. 750 jiwa/km2 
E. 800 jiwa/km2 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMA-IPS-07-39 
Di negara-negara maju, pariwisata menjadi sumber 
devisa yang potensial. Oleh karena itu, pariwisata 
dijadikan suatu kegiatan industri. Hal ini dikarenakan 
... 
A. dapat dijadikan arena pergaulan antarbangsa  
B. arus wisatawan asing terus meningkat  
C. merupakan kegiatan ekonomi yang produktif  
D. membutuhkan pengelolaan yang profesional  
E. tidak terlalu mudah dipengaruhi oleh laju inflasi 
 

UAS-SMA-IPS-07-40 
Terjadinya lahar dingin disebabkan oleh peristiwa ...  
A. turunnya hujan dan vulkanisme  
B. adanya angin puting beliung  
C. gempa tektonik berskala besar  
D. gempa vulkanik  
E. meletusnya gunung berapi secara eksplosif 
 

UAS-SMA-IPS-07-41 

2
1Sebuah peta dengan skala l : 50.000 akan diperkecil  

kali, maka skalanya akan berubah menjadi ... 
A. 1 : 25.000 
B. 1 : 100.000 
C. 1 : 125.000 
D. 1 : 150.000 
E. 1 : 200.000 
 

UAS-SMA-IPS-07-42 
Faktor-faktor biotik yang mempengaruhi kehidupan di 
muka bumi ialah ... 
A. tanah, iklim dan relief 
B. manusia, tekanan udara, dan iklim 
C. flora, fauna, dan manusia 
D. angin, temperatur dan tekanan udara 
E. cuaca, iklim dan tanah 
 

UAS-SMA-IPS-07-43 
Hutan dapat beriungsi untuk menjaga banyaknya bunga 
tanah (humus) dari bahaya erosi, karena tumbuhan 
pada hutan dapat mengikat atau menahan air hujan.  
Fungsi ini disebut ... 
A. fungsi sosial 
B. fungsi ekonomi 
C. menjaga kondisi udara dari pencemaran 
D. fungsi hidrologis  
E. fungsi orologis 
 

UAS-SMA-IPS-07-44 
Suatu wilayah kota yang merupakan gejala pemusatan 
penduduk dengan jumlah paling sedikit dua juta jiwa 
disebut kota ... 
A. konurbasi 
B. metropolis 
C. megapolis 
D. large-city 
E. neighborhood 
 



UAS-SMA-IPS-07-45 
Kita perlu melakukan perlindungan terhadap fauna 
karena ... 
A. kepunahan hewan akan mengganggu keseimbang-

an ekosistem dan berdampak negatif terhadap 
kehidupan di muka bumi  

B. hewan dibutuhkan oleh tumbuhan dalam 
penyerbukannya  

C. hewan berguna untuk memenuhi kebutuhan 
pangan manusia  

D. hewan merupakan sumberdaya yang menjamin 
kesejahteraan manusia  

E. hewan dapat dipergunakan untuk kepentingan 
pembangunan 

 
UAS-SMA-IPS-07-46 

Kebutuhan kayu untuk menunjang pembangunan 
perumahan di P. Jawa, sebagai dampak dari laju per-
tumbuhan penduduk yang sangat pesat, menyebabkan 
oknum-oknum tertentu melakukan pembalakan hutan 
(ilegal loging) tanpa mau melakukan reboisasi. Kondisi 
ini menyebabkan kerusakan lingkungan sebagai 
berikut, kecuali ... 
A. terjadi lahan kritis 
B. terjadi bencana banjir 
C. terjadi banjir galodo 
D. tejadi kekeringan pada musim kemarau 
E. membuka lapangan pekerjaan 
 

UAS-SMA-IPS-07-47 
Pengertian dari pusat pertumbuhan adalah ...  
A. wilayah yang mempengaruhi wilayah lam  
B. wilayah yang berkembang lebih baik dari 

sebelumnya  
C. wilayah yang memiliki kegiatan industri  
D. wilayah yang perkembangannya sangat pesat dan 

mampu mempengaruhi wilayah lain  
E. wilayah yang lebih berkembang dibandingkan 

wilayah lain di sekitarnya 
 

UAS-SMA-IPS-07-48 
Dampak negatif akibat interaksi antara desa dengan 
kota adalah sebagai berikut, kecuali ... 
A. munculnya daerah slum di kota 
B. terjadinya urbanisasi 
C. tingginya tingkat imigrasi 
D. meningkatnya permasalahan sosial 
E. tingkat pendidikan di desa semakin maju 
 

UAS-SMA-IPS-07-49 
Aktivitas utama penduduk di negara maju umumnya 
didominasi oleh ... 
A. pertanian 
B. peternakan 
C. industri 
D. pertambangan 
E. perikanan 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMA-IPS-07-50 
Berikut ini merupakan ciri-ciri negara maju kecuali ... 
A. pertumbuhan penduduk tinggi  
B. pendapatan per kapita rata-rata tinggi  
C. angka harapan hidup tinggi  
D. tingkat pendidikan rata-rata tinggi  
E. angka kematian bayi kecil 
 
 


