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UAS-SMA-IPS-06-01 
Tenaga Endogenik yang bekerja pada lapisan batuan 
pembentuk muka bumi memiliki arah vertikal. Bagian 
kulit bumi yang terkena tekanan akan mengalami 
pemerosotan, sedangkan bagian yang lainnya akan 
membentuk puncak. 
Gambar di bawah ini ditandai dengan huruf A dan B, 
huruf tersebut menunjukkan ... 
A. Antiklinal dan Sinklinal 
B. Antikinal dan Horst 
C. Horst dan Slenk 
D. Graben dan Slenk 
E. Dekstral dan Sinistral 
 

UAS-SMA-IPS-06-02 
Gempa Tektonik yang terjadi di Nanggroe Aceh telah 
meninggalkan duka yang cukup dalam bagi bangsa 
Indonesia, banyak korban tersapu gelombang Tsunami, 
gelombang tersebut disebabkan oleh ... 
A. gerakan pasang naik dan pasang surut air laut 
B. gempa Vulkanik di dasar laut 
C. gempa Tektonik di dasar laut 
D. perbedaan salinitas (kadar garam) air laut 
E. terumbu karang di dasar laut 
 

UAS-SMA-IPS-06-03
Stasiun 
Seismograf 

Gelombang 
Sekunder 

Gelombang 
Primer 

Daerah A PK 20. 52' 32" PK 20. 51' 20" 
Daerah B PK 20. 51' 56" PK 20. 50' 47" 
Daerah C PK 20. 52' 42" PK 20. 51' 36" 

Berdasarkan tabel di atas jarak episentrum ke daerah A, 
B, dan C adalah ... 
A. 500 km, 250 km, 200 km 
B. 250 km, 200 km, 150 km  
C. 200 km, 150 km, 100 km 
D. 150 km, 200 km, 250 km 
E. 100 km, 150 km, 200 km 
 

UAS-SMA-IPS-06-04 
Berdasarkan proses terjadinya hujan yang terjadi akibat 
angin yang membawa uap air dari laut atau samudra 
kemudian naik .gunung atau pegunungan, maka terjadi 
proses kondensasi dan turunlah hujan di daerah 
pegunungan. Peristiwa itu disebut... 
A. Hujan Frontal 
B. Hujan Orografis 
C. Hujan Zenithal  
D. Hujan Es 
E. Hujan Salju 
 
 
 
 
 

UAS-SMA-IPS-06-05 
El Nino merupakan gejala gangguan iklim yang terjadi 
akibat naiknya suhu permukaan air laut di samudra 
Pasifik, khususnya sekitar daerah equator, bagian 
tengah dan timur. Kondisi ini bagi sebagian besar 
wilayah Indonesia menyebabkan terjadinya ...  
A. musim kemarau yang panjang  
B. musim hujan yang panjang  
C. musim pancaroba 
D. musim badai di daerah perairan Indonesia bagian 

timur  
E. musim sulit ikan di daerah perairan Indonesia 
 

UAS-SMA-IPS-06-06 
Sungai-sungai di Indonesia pada umumnya kering di 
musim kemarau dan banjir di musim hujan. Kondisi ini 
menggambarkan bahwa sungai-sungai di Indonesia 
umumnya berkaitan erat dengan curah hujan, kecuali 
Sungai Membramo dan Sungai Digul di Papua. 
Dilihat dari sumber airnya Sungai Membramo 
termasuk sungai ... 
A. hujan 
B. glasial  
C. campuran  
D. periodik 
E. epimelal 
 

UAS-SMA-IPS-06-07 
Aliran sungai akan mengikis batuan baik secara 
vertikal ataupun horizontal yang mengakibatkan 
adanya proses pengendapan tanah/batuan di tempat 
lain. Bentukan hasil pengendapan tersebut adalah ...  
A. delta, dataran banjir, dan ngarai  
B. ngarai, delta, dan dataran alluvial  
C. dataran banjir, meander, dan palung sungai  
D. Ox Bow Lake, meander, dan delta  
E. dataran alluvial, delta, dan tanggul alam ' 
 

UAS-SMA-IPS-06-08 
GBR. ZONIFIKASI KEDALAMAN AIR LAUT 

 
Pada gambar di atas zone laut yang kaya dengan nabati 
dan hewani ditunjukkan dengan angka ... 
A. I (Literal) 
B. II (Neritik) 
C. III (Batyal) 
D. IV (Abysal) 
E. V (Laut dalam) 
 



UAS-SMA-IPS-06-09 
Tanah yang sebagian besar bahan induknya dari bahan 
pepohonan yang terendam di rawa-rawa disebut ... 
A. tanah organik 
B. tanah gambut 
C. tanah asam 
D. tanah basa 
E. tanah vulkanik 
 

UAS-SMA-IPS-06-10 
Untuk menghindari berkurangnya jenis mineral yang 
sama dalam lapisan tanah harus diusahakan ... 
A. sengkedan atau terasering 
B. pertanian irigasi teknis 
C. pergantian jenis tanaman 
D. pengolahan tanah yang baik 
E. pemupukan yang cukup 
 

UAS-SMA-IPS-06-11 
Pada peta topografi bentuk permukaan bum! 
digambarkan dalam wujud garis kontur. Suatu wilayah 
yang digambarkan dengan garis kontur rapat 
menunjukkan daerah yang ... 
A. bergelombang 
B. datar 
C. terjal 
D. landai 
E. bergunung-gunung 
 

UAS-SMA-IPS-06-12 
Jarak titik A ke titik B di peta 12 cm, ternyata jarak 
yang sebenarnya di lapangan adalah 3600 m berarti 
skalapeta tersebut adalah ... 
A. 1 : 300 
B. 1 : 3.000 
C. 1 : 30.000  
D. 1 : 300.000 
E. 1 : 3.000.000 
 

UAS-SMA-IPS-06-13 
Pengenalan terhadap suatu objek merupakan bagian 
yang penting dalam interpretasi citra. Adapun yang 
termasuk dalam unsur-unsur citra adalah sebagai 
berikut, kecuali ... 
A. bentuk dan ukuran 
B. rona dan warna 
C. ketinggian dalam pengambilan gambar 
D. tekstur dan bayangan 
E. pola dan asosiasi 
 

UAS-SMA-IPS-06-14 
Iklim di daerah peralihan/Wallace relatif lebih kering 
dengan kelembaban udara yang rendah, sehingga jenis 
flora Indonesia di daerah Nusa Tenggara pada 
umumnya berupa ... 
A. hutan musim 
B. hutan hujan tropis 
C. sabana tropis 
D. hutan bakau 
E. hutan campuran 
 
 
 

UAS-SMA-IPS-06-15 
Berikut ini adalah contoh dari hewan di Indonesia yang 
bercorak wilayah peralihan yang terletak antara garis 
Wallace dan garis Weber ... 
A. gajah, harimau, komodo 
B. kanguru, cendrawasih, kasuari 
C. badak, harimau, kera, panda 
D. komodo, anoa, maleo 
E. kuskus, kanguru, komodo 
 

UAS-SMA-IPS-06-16 
Berikut ini adalah usaha-usaha untuk melestarikan 
flora dan fauna di Indonesia, kecuali ... 
A. melarang ekspor jenis binatang dan tanaman 

tertentu.  
B. membudidayakan aneka jenis flora dan fauna 

langka.  
C. menetapkan beberapa jenis flora dan fauna yang 

dilindungi undang-undang. 
D. memberi izin memelihara hewan langka.  
E. menetapkan beberapa daerah menjadi cagar alam 

dan suaka margasatwa. 
 

UAS-SMA-IPS-06-17 
Salah satu tumbuhan utama penyusun hutan tropis 
basah yang membelit dan memanjat pada pohon lain 
adalah ... 
A. rotan 
B. terna 
C. epifita 
D. saprofuta 
E. parasit 
 

UAS-SMA-IPS-06-18 
Diketahui di daerah X jumlah penduduk seluruhnya 
adalah 2.750 jiwa :  
Usia 0 - 14tahun  = 1.050 jiwa  
Usia 15 – 64 tahun = 1.500 jiwa  
Usia 65 tahun ke atas =    200 jiwa 
Dengan menggunakan rumus-rumus "Dependency 
Ratio" akan diketahui bahwa di daerah X setiap 100 
penduduk yang produktif harus menanggung beban 
sebanyak ... 
A. 53 jiwa 
B. 60 jiwa 
C. 77 jiwa  
D. 83 jiwa 
E. 97 jiwa 
 

UAS-SMA-IPS-06-19 
Diketahui jumlah penduduk suatu wilayah pada tahun 
2000 berjumlah 172 juta jiwa dengan pertumbuhan 
penduduk 1,9 % per tahun. Hitunglah beberapa tahun 
waktu yang diperlukan jumlah penduduk di negara 
tersebut akan menjadi 2 kali lipat (172.000.000 × 2 = 
344.000.000) jiwa. 
A. 36,8 tahun 
B. 34,6 tahun 
C. 32,6 tahun 
D. 32,5 tahun  
E. 30,8 tahun 
 



UAS-SMA-IPS-06-20 
Pengelompokan penduduk berdasarkan tingkatan usia, 
adalah merupakan komposisi penduduk berdasarkan... 
A. geografis 
B. sosial  
C. biologis 
D. gender 
E. fisik 
 

UAS-SMA-IPS-06-21 
Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa suatu saat 
akan terjadi perbedaan besar antara penduduk dengan 
bahan makanan. Hal tersebut didasarkan pada dalil 
yang berbunyi ...  
A. penduduk bertambah menurut deret ukur  
B. bahan makanan bertambah menurut deret hitung  
C. penduduk bertambah menurut deret hitung 

sedangkan bahan makanan bertambah menurut 
deret ukur 

D. penduduk dan bahan makanan bertambah menurut 
deret ukur  

E. penduduk bertambah menurut deret ukur 
sedangkan bahan makanan bertambah menurut 
deret hitung 

 
UAS-SMA-IPS-06-22 

Diketahui luas lahan persawahan palawija dan lahan 
sayuran di wilayah X. Menurut rencana akan dijadikan 
areal tanah intensifikasi = 1.725.620 ha, jumlah 
penduduk di provinsi tersebut ± 300.000 jiwa, jadi 
kepadatan penduduk agrarisnya adalah ... 
A. 0,14 ha/jiwa 
B. 0,35 ha/jiwa 
C. 0,16 ha/jiwa 
D. 0,17 ha/jiwa 
E. 0,18 ha/jiwa 
 

UAS-SMA-IPS-06-23 
Sumber daya alam yang terbentuk akibat endapan sisa-
sisa tumbuhan zaman purba dan berbagai proses 
geologis yang berlangsung jutaan tahun adalah … 
A. emas 
B. minyak bumi 
C. timah  
D. batu bara 
E. perak 
 

UAS-SMA-IPS-06-24 
Karena semakin menipisnya cadangan minyak bumi di 
negara kita, pemerintah mengambil kebijakan untuk 
memanfaatkan sumber batu bara, penyebaran batu bara 
di Indonesia terdapat di ... 
A. Sumatra bagian utara 
B. Wilayah Sorong Papua 
C. Provinsi Banten 
D. Sumatera Selatan 
E. Kalimantan Selatan 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMA-IPS-06-25 
Di bawah ini merupakan sumber daya alam yang perlu 
dipelihara kelestarian, yaitu: 
1. hewan 
2. air 
3. minyak bumi 
4. gas alam 
5. tanah 
6. batu bara 
7. tumbuh-tumbuhan 
Sumber daya alam di atas yang termasuk kelompok 
sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah 
... 
A. 5, 2, 4 
B. 4, 6, 7 
C. 1, 2, 3 
D. 3, 4, 6 
E. 3, 4, 5 
 

UAS-SMA-IPS-06-26 
Jepang merupakan negara yang kaya dengan batu bara 
putih. Sumber daya alam batu bara putih adalah istilah 
untuk ...  
A. batu bara muda  
B. batu bara yang berkualitas rendah  
C. briket batu bara untuk bahan bakar  
D. briket batu bara untuk industri  
E. air terjun untuk penggerak dinamo/generator 
 

UAS-SMA-IPS-06-27 
Eksploitasi sumber daya alam dengan menggunakan 
berbagai teknologi canggih dimaksudkan untuk 
meningkatkan pendapatan penduduk. Namun, 
menimbulkan dampak yang dirasakan manusia secara 
langsung, seperti berkurangnya air dan keragaman 
satwa. Untuk memelihara kelestariannya perlu 
dilakukan ... 
A. reboisasi 
B. konservasi 
C. rehabilitasi  
D. eksploitasi 
E. eksplocasi 
 

UAS-SMA-IPS-06-28 
Lingkungan masyarakat Baduy di provinsi Banten, 
merupakan contoh kawasan konservasi untuk katagori 
... 
A. cagar alam 
B. cagar budaya 
C. cagar sumber daya 
D. taman nasional 
E. taman budaya 
 

UAS-SMA-IPS-06-29 
Contoh kawasan konservasi untuk katagori bentang 
alam kelautan di Indonesia antara lain ...  
A. Taman Nasional Ujungkulon  
B. Pantai Ancol 
C. Patahan Lembang Bandung Jawa Barat  
D. Guguk Pasir di Pantai Garut Selatan dan Taman 

Laut Bunaken  
E. Taman Nasional Kutai di Kalimantan 
 



UAS-SMA-IPS-06-30 
Manfaat hutan sangat penting bagi bangsa, negara, 
bahkan tatanan alam di permukaan bumi. Berikut ini 
adalah salah satu fungsi strategis dari hutan adalah ... 
A. perlindungan dan kelestarian 
B. keindahan dan kelestarian 
C. pertahanan dan perlindungan 
D. pengatur tata air dan iklim 
E. kelestarian sumber daya alam nabati 
 

UAS-SMA-IPS-06-31 
Saat ini bidang-bidang keilmuan seperti Geologi, 
Planologi, Kehutanan, Kelautan, Pertanian, dan bidang 
keilmuan lainnya telah mulai memanfaatkan SIG 
sebagai sarana utama dalam proses kajiannya, 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Geografi.  
Geografi telah lama memanfaatkan SIG dalam 
kajiannya seperti berikut ini, kecuali ...  
A. kajian tentang erosi  
B. kajian tentang unsur kimiawi tanah  
C. kajian tentang tata ruang  
D. kajian tentang bahaya gempa tektonik  
E. kajian tentang bahaya banjir 
 

UAS-SMA-IPS-06-32 
Membuat basis data baru, menghapus basis data, 
membuat tabel basis data, dan mengedit data 
merupakan beberapa aktivitas dalam tahapan kerja SIG 
yaitu ... 
A. masukan data 
B. manipulasi dan analisis data  
C. penyajian data 
D. pengolahan data 
E. manajemen data 
 

UAS-SMA-IPS-06-33 
Produk industri yang memiliki risiko susut cukup 
tinggi pada waktu pengangkutan bahan mentah 
sebaiknya ditempatkan … 
A. di daerah pemasaran  
B. di daerah pemusatan penduduk  
C. di daerah rendah  
D. di daerah sumber bahan mentah  
E. mendekati pelabuhan atau terminal 
 

UAS-SMA-IPS-06-34 
Prinsip dasar teori lokasi yang dikemukakan oleh 
Alfred Weber adalah ...  
A. kegiatan industri pada dasarnya merupakan 

kebutuhan dasar manusia.  
B. perlunya penetapan upah minimum regional.  
C. perlunya pengkajian terhadap risiko susut.  
D. pekerja sebagai aset yang paling dinamis. 
E. penentuan lokasi industri di tempat yang biaya 

ongkos risiko transportasinya paling minimal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMA-IPS-06-35 
Salah satu kegiatan industri di negara kita yang secara 
langsung mendapat bantuan modal Jepang adalah ...  
A. perluasan produksi pupuk Sriwijaya  
B. bantuan tenaga ahli di PT. PAL  
C. pengembangan IPTN  
D. proyek PLTA Asahan  
E. proyek pemanfaatan geothermal Dieng 
 

UAS-SMA-IPS-06-36 
Faktor yang menghambat majunya perindustrian di 
Indonesia adalah karena kekurangan ...  
A. hubungan politik  
B. modal dan tenaga ahli  
C. tenaga kerja dan alat perhubungan  
D. modal dan bahan mentah  
E. lokasi industri dan daerah pemasaran 
 

UAS-SMA-IPS-06-37 
Untuk menentukan lokasi sebuah pabrik harus 
dipertimbangkan berbagai hal, salah satu syarat yang 
harus dipenuhi ialah letaknya berjauhan dengan daerah 
pemukiman.  
Penetapan syarat tersebut erat kaitannya dengan ... 
A. pengamanan limbah industri  
B. fasilitas tenaga kerja 
C. penyediaan tenaga kerja 
D. pemasaran hasil industri 
E. perluasan lokasi industri 
 

UAS-SMA-IPS-06-38 
Desa yang sudah mampu mengembangkan potensi-
potensi sumber daya secara optimal dan daya 
interaksinya dengan wilayah luar sudah tinggi 
dinamakan ... 
A. desa transisi 
B. desa tradisional 
C. desa swadaya 
D. desa swakarsa 
E. desa swasembada 
 

UAS-SMA-IPS-06-39 
Untuk mengukurkekuatan interaksi antarwilayah 
digunakan rumus ... 

A. 
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UAS-SMA-IPS-06-40 
Berdasarkan jumlah kota dan jaringan pada peta pulau 
Nias, maka indeks konektivitas wilayah tersebut adalah 
... 
A. 0,9 
B. 0,99 
C. 1,01 
D. 1,09 
E. 1,11 
 
 

UAS-SMA-IPS-06-41 
Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar dua 
wilayah atau lebih, menurut Edward Ullman di 
antaranya ...  
A. adanya wilayah saling berketergantungan  
B. adanya wilayah saling melengkapi  
C. adanya kesulitan pemindahan dalam ruang  
D. adanya wilayah yang saling mengurangi  
E. adanya.kesempatan untuk berakomodasi 
 

UAS-SMA-IPS-06-42 
Keadaan yang dapat melemahkan pola interaksi antar 
wilayah sebagai akibat adanya alternatif pengganti 
suatu sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu daerah. 
Batasan tersebut merupakan ... 
A. Regional Complementarity 
B. Intervening Opportunity 
C. Spasial Transfer Ability 
D. The Breaking Point Theory 
E. Teori Grafik 
 

UAS-SMA-IPS-06-43 
Penduduk kota A berjumlah 10.000 orang, sedangkan 
penduduk kota B berjumlah 5.000 orang dan penduduk 
kota C berjumlah 15.000 orang.  
Jarak kota A – B 50 km  
Jarak kota B – C 100 km 
Maka lokasi titik henti antara kota A dan B adalah ... 
A. 30,6 km 
B. 20,75 km 
C. 25,30 km 
D. 40 km 
E. 27 km 
 

UAS-SMA-IPS-06-44 
Pengaruh positif yang akan timbul jika terjadi interaksi 
antara kota dan desa di antaranya ... 
A. rangsangan bagi penduduk desa usia muda untuk 

urbanisasi.  
B. wilayah hunian masyarakat desa menempati daerah 

kumuh. 
C. terbukanya hubungan yang menggairahkan 

perekonomian desa. 
D. lahan desa akan dimiliki masyarakat kota. 
E. adanya penetrasi budaya yang tidak sesuai tradisi 

desa. 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMA-IPS-06-45 
Teori tempat sentral Cristaller didasarkan untuk 
menjawab 3 pertanyaan tentang kota yaitu ...  
A. jangkauan, ambang, range  
B. banyaknya kota, besar kota, jangkauan  
C. ambang besar, kota, jangkauan  
D. banyaknya kota, range, persebaran  
E. jangkauan, threshol, range 
 

UAS-SMA-IPS-06-46 
Jika suatu masyarakat bertukar barang dengan hasil 
pekerjaan orang lain, maka sebenarnya telah terjadi 
interaksi. Berikut ini termasuk sarana dalam interaksi 
sosial, kecuali ...  
A. adanya jalur transportasi desa ke kota  
B. adanya jaringan telekomunikasi antarkota  
C. adanya jalan bebas hambatan  
D. adanya industri pengolahan limbah  
E. pelayanan kesehatan melalui Puskesmas 
 

UAS-SMA-IPS-06-47 
Pertumbuhan pemukiman di berbagai bagian perkotaan 
membawa dampak terhadap kehidupan sosial-ekonomi 
penduduk. Dampak negatif pertumbuhan pemukiman 
tersebut adalah sebagai berikut, kecuali ...  
A. terjadinya pengelompokan pemukiman 

berdasarkan kelas sosial  
B. berkembangnya pemukiman kumuh karena 

sebagian penduduk tidak mampu membeli tanah 
dengan harga yang mahal  

C. terjadinya perubahan gaya hidup (life style} yang 
serasi antara masyarakat kota dengan masyarakat 
pendatang (urbanis)  

D. potensi konflik sosial meningkat antara penduduk 
asli dengan penduduk pendatang  

E. hilangnya daerah-daerah pertanian yang subur 
menimbulkan sebagian petani kehilangan 
pekerjaan 

 
UAS-SMA-IPS-06-48 

Diketahui jumlah penduduk kota A sebanyak 50.000 
jiwa, sedangkan jumlah penduduk kota B sebanyak 
30.000 jiwa, jarak kota A dan kota B 40 km. 
Kekuatan interaksi antara kota A dan B adalah ... 
A. 725.000 
B. 837.500 
C. 875.000  
D. 925.000 
E. 937.500 
 

UAS-SMA-IPS-06-49 
Salah satu dampak negatif pemukiman terhadap 
lingkungan fisik, yaitu ...  
A. meningkatnya limbah domestik  
B. memperlancar proses infiltrasi air ke dalam tanah 
C. menghambat proses erosi 
D. terjadinya penurunan suhu udara akibat pemanasan 

global 
E. terjadinya konflik pemanfaatan lahan 
 



UAS-SMA-IPS-06-50 
Prinsip teori lokasi dari Losch diasumsikan bahwa 
lokasi optimal dari suatu pabrik adalah ... 
A. berdekatan dengan sumber tenaga sebagai faktor 

produksi  
B. mendekati salah satu pasar untuk menghindari 

penyusutan  
C. mendekati area pemukiman yang memiliki banyak 

tenaga kerja  
D. beraglomerasi dengan industri lain yang terkait  
E. menguasai wilayah pasaran yang luas 
 

UAS-SMA-IPS-06-51 
Berdasarkan teori Christaller yang dimaksud tempat 
yang sentral dapat berupa : kota-kota besar, pasar 
(pusat perbelanjaan), rumah sakit, dan sebagainya yang 
memiliki kekuatan menarik penduduk yang tinggal di 
sekitarnya dengan jangkau yang berbeda-beda. 
Karena masing-masing tempat yang sentral mempunyai 
kekuatan menarik yang berbeda-beda maka terdapat 
hierarki tempat yang sentral yang berbeda pula. 
Tempat yang sentral berhierarki 3 sering disebut juga 
...  
A. situasi administratif yang optimum  
B. kasus pasar yang optimum  
C. situasi lalu-lintas yang optimum  
D. sittrasi kegiatan penduduk yang optimum  
E. situasi ekonomi yang optimum' 
 

UAS-SMA-IPS-06-52 
Indikator untuk mengetahui pembangunan suatu negara 
dapat dilihat dari berbagai unsur, kecuali ...  
A. pendapatan nasional suatu negara  
B. pendapatan per kapita suatu negara  
C. indeks mutu hidup (The Physical Quality Life 

Index)  
D. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana  
E. pemenuhan kebutuhan pokok 
 

UAS-SMA-IPS-06-53 
Physical Quality of Life Index ditentukan oleh 3 faktor 
yaitu: angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan 
tingkat melek huruf. Unsur yang tidak berpengaruh 
terhadap angka kematian bayi adalah ... 
A. nutrisi 
B. kesehatan 
C. kawin muda 
D. pendapatan 
E. lingkungan 
 

UAS-SMA-IPS-06-54 
Jerman merupakan Negara industri mobil yang 
terkemuka, merek mobil yang banyak dihasilkan 
Jerman adalah ... 
A. Toyota 
B. Opel  
C. Mercedes 
D. Mitsubishi 
E. Daihatsu 
 
 
 
 

UAS-SMA-IPS-06-55 
Perhatikan pernyataan berikut ini.  
1. Pendapatan kecil  
2. Perumahan tidak layak  
3. Kesehatan buruk  
4. Angka harapan hidup tinggi 
5. Kesempatan kerja sempit 
6. Beban ketergantungan rendah 
7. Pendidikan rendah 
8. Tingginya angkatan kerja di sektor industri 
Berdasarkan delapan pilihan di atas yang termasuk ke 
dalam standar hidup rendah adalah ... 
A. 2, 4, 5, 6, 8  
B. 2, 3, 4, 7, 8  
C. 1, 3, 6, 7, 8  
D. 1, 2, 3, 5, 7  
E. 1, 4, 6, 7, 8 
 

UAS-SMA-IPS-06-56 
Negara industri maju tidak luput dari masalah polusi 
udara, daerah "Black Country" di Inggris, terkenal 
dengan industri berat yang berpusat di kota ... 
A. Birmingham 
B. Hamburg  
C. Glasgow 
D. Liverpool 
E. London 
 

UAS-SMA-IPS-06-57 
Hasil pengukuran terhadap tinggi badan siswa kelas X 
dicatat pada label berikut. 
Tinggi 148 150 152 154 158 160 165 Jumlah Siswa 

Banyaknya 4 16 13 20 6 6 5 70 
Apabila data di atas kalian masukkan ke dalam grafik 
lingkar (Grafik pie), maka siswa yang mempunyai 
tinggi badan 160 cm sebanyak ... 
A.   20° (5,8 %) 
B.   30° (8,6 %) 
C.   66°(17,4 %) 
D.   82°(22,9 %)  
E. 102° (28,6 %) 
 



UAS-SMA-IPS-06-58 
Perhatikan peta Amerika Serikat di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danau yang di-beri nomor 1 sampai dengan 4 adalah 
danau Gletser yang terbentuk pada zaman es. 
Danau Superior dan Danau Ontario ditunjukkan pada 
peta dengan nomor ... 
A. 1 dan 3 
B. 1 dan 4 
C. 1 dan 2  
D. 2 dan 3 
E. 2 dan 4 
 

UAS-SMA-IPS-06-59 
Perhatikan pernyataan di bawah ini!  
1. semangat kerja dan keuletan  
2. melancarkan arus urbanisasi 
3. garis pantai yang panjang membentuk pelabuhan 

alam 
4. memperluas lapanganpekerjaan 
5. mendidik tenaga kerja yang terampil dan terlatih 
6. tenaga listrik air terjun mudah didapat 
Berdasarkan pilihan di atas, kebangkitan Negara 
Jepang di bidang industri pasca perang dunia ke II 
disebabkan oleh ... 
A. 1, 2, 3, dan 4 
B. 1, 3, 5, dan 6 
C. 2, 3, 4, dan 6  
D. 2, 4, 5, dan 6 
E. 1, 4, 5, dan 6 
 

UAS-SMA-IPS-06-60 
Berdasarkan data World Bank Development, negara-
negara yang berpendapatan menengah (middle income) 
yang GNP per-kapitanya antara 786 – 3.125 dolar AS, 
meliputi negara ...  
A. Kanada, Bangladesh, dan Meksiko  
B. Filipina, Indonesia, dan India  
C. Brazil, Pakistan, dan Jepang  
D. Kolombia, Filipina, dan Cina  
E. Pakistan, India, dan Nigeria 
 
 
 


