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ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
 
 
 

UAS-SMP -07-01 
Peta asli berukuran 20 × 15cm berskala 1 : 5.000.000, 
jika peta tersebut akan diperbesar dua kali maka 
skalanya berubah menjadi ... 
A. 1 : 1.000.000 
B. 1 : 10.000.000  
C. 1 : 2.500:000 
D. 1 : 25.000.000 
 

UAS-SMP -07-02 
Waktu Indonesia Bagian Barat antara lain meliputi ... 
A. Bali, Jawa, Madura, dan Sumatra  
B. Madura, Sumatra, Sulawesi, dan Nusa Tenggara 

Barat 
C. Sumatra, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan 

Kalimantan Tengah 
D. Sumatra, Sulawesi, Irian Jaya, dan Nusa 

TenggaraTimur 
 

UAS-SMP -07-03 
Industrialisasi ialah salah satu cara menanggulangi 
masalah kependudukan di negara Indonesia dengan 
tujuan ... 
A. mengkotakan desa 
B. meratakan penduduk  
C. mengurangi penduduk 
D. mengurangi pengangguran 
 

UAS-SMP -07-04 
Negara anggota ASEAN yang berbatasan di daratan 
dengan sesama negara ASEAN lainnya adalah ...  
A. Indonesia. Singapura, Malaysia, Filipina  
B. Thailand, Laos, Malaysia, Brunei Darussalam  
C. Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam  
D. Indonesia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam 
 

UAS-SMP -07-05 
Perhatikan tabel berikut. 

No. Komoditi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Mesin produksi 
Pakaian jadi 
Pipa besi dan baja 
Alat transportasi 
Olahan minyak bumi 
Alat komunikasi 

Berdasarkan tabel di atas, beberapa barang modal yang 
diimpor Indonesia adalah nomor ... 
A. 1, 2, dan 3~ 
B. 1, 3, dan 5 
C. 2, 3, dan 5 
D. 2, 4, dan 6 
 
 
 
 
 

UAS-SMP -07-06 
Contoh kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat 
dalam bidang pendidikan adalah ... 
A. kedua negara menjalin hubungan diplomatik dan 

politik 
B. tukar menukar pelajar dan mahasiswa antarkedua 

negara 
C. mendirikan lembaga Indonesia-Amerika dan pusat 

bahasa 
D. Amerika Serikat tergabung dalam CGI dan IMF 
 

UAS-SMP -07-07 
Negara-negara yang termasuk Eropa Utara (negara-
negara Skandinavia) adalah ... 
A. Jerman, Denmark, Inggris, Belanda 
B. Islandia, Norwegia, Swedia, Finlandia 
C. Finlandia, Inggris, Jerman, Denmark 
D. Finlandia, Denmark, Francis, Belgia 
 

UAS-SMP -07-08 
Pengaruh bertemunya arus Oyashio dan Karishio yang 
terdapat di laut Jepang pada bulan Maret-April adalah 
... 
A. lautnya berombak besar 
B. terjadinya badai Tsunami 
C. laut Jepang kaya akan ikan dan udaranya sejuk 
D. pelayaran laut Jepang terkunci 
 

UAS-SMP -07-09 
Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri negara 
maju adalah ... 
A. sebagian besar penduduknya bekerja sekitar 

industri dan jasa 
B. sumber daya manusianya memiliki kualitas baik 
C. konsentrasi penduduknya terdapat di daerah 

perkotaan 
D. pengolahan pertanian masih menggunakan alat-alat 

tradisional 
 

UAS-SMP -07-10 
WHO yaitu organisasi yang berada di bawah naungan 
PBB dan bergerak dalam bidang ...  
A. pendidikan 
B. perdagangan 
C. keuangan 
D. kesehatan 
 

UAS-SMP -07-11 
Lokasi industri berat di negara Inggris berada di kota ... 
A. London-Birmingham 
B. Birmingham-Shefield  
C. Yorkshire-Lancashire 
D. Glasgow-Manchester 
 



UAS-SMP -07-12 
Daerah pusat peternakandi negara Brasil adalah ... 
A. RECIFE 
B. EUYABA 
C. PARNAIBA 
D. JUAZEIRO 
 

UAS-SMP -07-13 
Menurut pendapatmu, pernyataan di bawah ini yang 
bukan tujuan sosialisasi yaitu ... 
A. menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada 

seseorang dalam 
B. mengajarkan kepada setiap generasi muda untuk 

mengenal kebudayaan nasional  
C. memberikan keterampilan kepada seseorang untuk 

dapat hidup bermasyarakat 
D. mengembangkan kemampuan untuk dapat 

berkomunikasi secara efektif 
 

UAS-SMP -07-14 
Penyimpangan sosial dalam bentuk pelanggaran 
terhadap undang-undang atau peraturan pemerintah 
adalah ... 
A. perbuatan makar, perkelahian antarpemuda, 

mencuri arus listrik  
B. mencuri arus listrik, berjualan di trotoar, 

menempati bantaran sungai  
C. menempati bantaran sungai, penyimpangan 

seksual, penganiayaan  
D. penyimpangan seksual, perkelahian antarpelajar, 

mencuri air PDAM 
 

UAS-SMP -07-15 
Peran pranata keluarga dalam pembentukan 
kepribadian sangat penting karena ... 
A. status sosial ekonomi sebuah keluarga sejalan 

dengan pembentukan pribadi anak  
B. tumbuh dan berkembang pribadi anak sangat 

dipengaruhi oleh pranata sikap keluarga  
C. pranata setiap keluarga sangat dipengauhi oleh 

pertumbuhan dan perkembangan anak 
D. perkembangan dan pertumbuhan pribadi anak 

tergantung jumlah tanggungan keluarga 
 

UAS-SMP -07-16 
Di bawah ini contoh perubahan budaya yang tidak 
menimbulkan perubahan dalam lembaga masyarakat 
yang paling tepat menurat pendapatmu adalah 
perubahan ... 
A. rute/trayek angkutan umum.  
B. gerak tari dan mode pakaian  
C. jadwal perjalanan kereta api  
D. tarif listrik dan telepon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAS-SMP -07-17 
Faktor penghambat yang mempengaruhi proses 
perubahan sosial budaya diantaranya adalah ... 
A. masuknya unsur-unsur budaya luar dengan mudah 

diterima oleh masyarakat 
B. proses difusi kebudayaan yang berjalan dengan 

mulus tanpa rintangan dari semua pihak 
C. kurangnya hubungan dengan masyarakat lain dan 

sikap hidup masyarakat yang masih tradisional 
D. penemuan-penemuan baru yang selaras dengan 

perkembangan zaman diterima oleh masyarakat 
lain 

 
UAS-SMP -07-18 

Perubahan sosial budaya dapat berdampak negatif. 
Akibat perubahan sosial budaya di antaranya 
meningkatnya jumlah pengangguran di pedesaan yang 
disebabkan oleh ... 
A. perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri 
B. penggunaan rumah penduduk menjadi arena 

pertokoan 
C. penggunaan teknologi mekanisme di bidang 

pertanian 
D. pembangunan jalan raya banyak merampas lahan 

pertanian 
 

UAS-SMP -07-19 
Di bawah ini yang bukan tennasuk faktor intern 
penyebab perubahan dalam masyarakat adalah ... 
A. pertentangan dalam masyarakat  
B. bertambah dan berkurangnya penduduk  
C. lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia  
D. terjadinya pemberontakan di dalam lubuk 

masyarakat sendiri 
 

UAS-SMP -07-20 
Suatu unsur dalam masyarakat yang cenderung 
mempertahankan suatu keadaan untuk tidak berubah ... 
A. unsur dinamika 
B. unsur anomie 
C. unsur statis 
D. unsur apriori 
 

UAS-SMP -07-21 
Pengertian prasasti adalah ... 
A. zaman setelah manusia mengenal tulisan  
B. cerita kehidupan manusia mengenai kerajaan 
C. benda-benda peralatan hidup yang digunakan 

manusia purba 
D. piagam/maklumat yang dipahatkan di atas batu, 

logam 
 

UAS-SMP -07-22 
Kebudayaan zaman Sriwijaya disebut "Kebudayaan 
Laut" sebab ... 
A. sumber kekayaan alam seluruhnya dari laut  
B. pusat pemerintah di tepi laut  
C. merniliki armada laut yang kuat  
D. seluruh wilayah dikelilingi laut 
 



UAS-SMP -07-23 
Peranan Wali Songo adalah ... 
A. mendirikan pemerintahan Islam 
B. membangun bandar-bandar Islam 
C. membina hubungan dengan negara Islam 
D. menyebarkan agama Islam 
 

UAS-SMP -07-24 
Faktor utama yang menyebabkan kegagalan perjuangan 
bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 adalah, kecuali 
...  
A. perjuangan masih bersifat kedaerahan  
B. persenjataan belum lengkap  
C. kaum penjajah lebih maju mengatur siasat perang  
D. semangat mengusir penjajah masih rendah 
 

UAS-SMP -07-25 
Sebab khusus terjadinya PD I adalah ...  
A. adanya perlombaan senjata  
B. munculnya gerakan Serbia  
C. terbentuknya persekutuan militer  
D. terbunuhnya putra mahkota Franz Ferdinand 
 

UAS-SMP -07-26 
Situasi internasional yang mendorong terwujudnya 
proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah ... 
A. keberhasilan Jepang dalam menggempur 

pangkalan armada Amerika di Hawaii 
B. Sekutu terlambat mengambil kekuasaan di 

Indonesia  
C. Marsekal Terauchi akan memberi kemerdekaan 

kepada Indonesia  
D. Amerika Serikat menyiarkan pengumumam resmi 

tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu 
 

UAS-SMP -07-27 
Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 berjalan 
lancar sesuai dengan rencana karena segenap 
anggotanya dilandasi semangat ... 
A. rela berkorban 
B. kekeluargaan dan gotong royong 
C. musyawarah dan mufakat 
D. persatuan dan kesatuan 
 

UAS-SMP -07-28 
Komandan RPKAD yang berhasil menguasai kembali 
pangkalan udara Halim Perdana Kusumah ialah ... 
A. Kolonel Sarwo Edi Wibowo 
B. Mayjen Soeharto 
C. Mayjen M. 
D. Jenderal A.H. Nasution 
 

UAS-SMP -07-29 
Pada tanggal 12 Januari l966 organisasi pemuda 
KAMMI dan KAPPI serta didukung oleh masyarakat 
mengadakan demonstrasi ke gedung DPR 
mengumandangkan tuntutan yang dikenal dengan nama 
... 
A. Dwikora  
B. Trikora 
C. Tritura 
D. Trio Program 
 

UAS-SMP -07-30 
Tujuan utama pembentukan Gerakan Non Blok adalah, 
kecuali ... 
A. menjalankan politik bebas aktif di seluruh dunia 
B. meningkatkan harkat dan derajat negara anggota 

GNB 
C. menentang negara kolonialis dan imperialis barat 
D. meredakan ketegangan dunia akibat pertentangan 

antara blok barat dan blok timur 
 

UAS-SMP -07-31 
Runtuhnya negara Uni Soviet antara lain disebabkan 
oleh ...  
A. negara yang tergabung dalam Uni Soviet sangat 

banyak  
B. paham komunis telah ditinggalkan oleh rakyat 

Soviet  
C. masuknya paham liberal yang mulai dianut 

sebagian besar rakyat  
D. adanya perubahan yang dikenal Glasnot dan 

Perstorika 
 

UAS-SMP -07-32 
Aktivitas konsumen datam memakai, menggunakan 
atau menghabiskan barang atau jasa yang diproduksi 
disebul ... 
A. distribusi 
B. produksi 
C. tindakan ekonomi 
D. konsumsi 
 

UAS-SMP -07-33 
Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi di 
Indonesia adalah ... 
A. mencari laba yang sebesar-besarnya 
B. membantu masyarakat ekonomi lemah 
C. meningkatkan kesejahteraan rakya't pedesaan 
D. mengelola cabang-cabang produksi yang panting 
 

UAS-SMP -07-34 
Pengertian pajak adalah ... 
A. iuran sukarela wajib pajak pada pemerintah 
B. iuran sukarela rakyat untuk pembangunan 
C. iuran wajib berdasarkan aturan hukum yang 

berlaku 
D. iurannya wajib warga yang dibayar tiap bulan ^ 
 

UAS-SMP -07-35 
Perhatikan data di bawah ini 
1. Simpanan pokok 
2. Simpanan ketua 
3. Simpanan wajib 
4. Simpanan pengurus 
5. Simpanan pengawas 
6. Simpanan sukarela 
Dari data di atas yang termasuk modal koperasi adalah 
... 
A. 1 – 2 – 3  
B. 2 – 4 – 6  
C. 1 – 3 – 5  
D. 1 – 3 – 6  
 



UAS-SMP -07-36 
Atun membeli TV 29 Inc dengan angsuran selama 10 
kali. Harga TV tersebut Rp 1.500.000,00 dengan bunga 
3% per bulan berapa besar angsuran tiap bulan ... 
A. Rp 145.000,00  
B. Rp 150.000,00 
C. Rp 195.000,00  
D. Rp 205.000,00 
 

UAS-SMP -07-37 
Uang yang beredar di masyarakat menurut jenisnya 
digolongkan menjadi … 
A. uang kartal dan uang giral 
B. nominal dan intrisik 
C. internal dan eksternal 
D. riil dan rupiah 
 

UAS-SMP -07-38 
Satu-satunya bank yang diberi hak Oktori (mencetak 
uang) adalah ... 
A. Bank Umum 
B. Bank Pemerintah 
C. Bank Rakyat Indonesia 
D. Bank Sirkulasi 
 

UAS-SMP -07-39 
Lembaga keuangan bukan bank yang memberikan 
jaminan atas risiko kerugian atau kematian adalah ... 
A. Perum Pegadaian 
B. Perusahaan Asuransi 
C. PT Taspen 
D. Koperasi Simpan Pinjam 
 

UAS-SMP -07-40 
IMF adalah dewan keuangan internasional yang 
bertujuan sebagai berikut, kecuali ... 
A. membantu negara yang neraca pembayarannya 

defisit  
B. memberi bantuan untuk memperluas perdagangan 

internasional  
C. memberi saran/nasihat tentang kerja sama 

keuangan internasional  
D. memberikan pinjaman jangka pendek kepada 

negara berkembang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 
dengan benar! 
 
 

UAS-SMP -07-41 
Sebutkan 5 contoh bentuk disintegrasi yang terjadi 
datam kehidupan masyarakat! 
 
 

UAS-SMP -07-42 
Negara-negara Asia Tenggara bersepakat mendirikan 
organisasi regional ASEAN.  
Sebutkan 5 tujuannya! 
 
 

UAS-SMP -07-43 
Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan dekrit 
presiden.Tuliskan Isi dekrit tersebut! 
 
 

UAS-SMP -07-44 
Jelaskan 5 faktor yang mempengaruhi industri Jepang 
maju dengan pesatnya! 
 
 

UAS-SMP -07-45 
Basuki membeli motor Rp 4.000.000,00 melalui 
Timbul. Dalam transaksi jual beli Tuan Basuki 
diberikan rabat 3% dan potongan tunai 2% ditambah 
biaya lain Rp 100.000,00. Berapa komisi yang diterima 
Tuan Timbul apabila komisi yang diberikan 5%? 
 
 


