
Kisi-kisi UAS Ilmu Pengetahuan Sosial 
 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dari peta 

2. Siswa dapat menyebutkan salah satu unsur dalam peta 

3. Siswa dapat menyebutkan nama salah satu pegunungan yang ada di Indonesia 

4. Siswa dapat menjelaskan letak Indonesia secara astronomis maupun geografis 

5. Disajikan peta, siswa dapat menunjukkan propinsi berdasarkan pembagian daerah waktu 

6. Disajikan tabel siswa dapat menunjukkan kenampakan alam dan kenampakan buatan 

7. Siswa dapat mengidentifikasi masalah – masalah sosial yang ada di lingkungan 

8. Disajikan tabel siswa dapat mengidentifikasi jenis sumber daya alam 

9. Siswa dapat menyebutkan cara melestarikan sumber daya alam 

10. Siswa dapat menyebutkan salah satu dasar hukum yang mengatur penggunaan sumber daya 

alam 

11. Siswa dapat menyebutkan alur barang dalam kegiatan ekonomi 

12. Siswa dapat menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi di sekitar kita  

13. Siswa dapat menjelaskan masalah – masalah sosial di lingkungan setempat 

14. Siswa dapat menyebutkan nama tokoh sejarah pada masa Hindu, Budha atau Islam  

15. Siswa dapat menyebutkan salah satu tokoh dari kerajaan yang mengalami jaman keemasan pada 

masa Hindu, Budha, atau Islam 

16. Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Budha, atau 

Islam di Indonesia 

17. Siswa dapat menyebutkan karya sastra yang terbit pada masa kerajaan Hindu, Budha atau Islam 

18. Siswa dapat menunjukkan keragaman budaya di Indonesia  

19. Siswa dapat menjelaskan perjuangan para tokoh pejuang pada masa Belanda dan Jepang 

20. Siswa dapat menjelaskan peranan salah satu tokoh dalam perjuangan mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia  

21. Siswa dapat menjelaskan peranan tokoh dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

22. Siswa dapat menjelaskan peristiwa – peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan  

23. Siswa dapat menjelaskan cara menghargai jasa para pahlawan yang berjuang mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

24. Siswa dapat menyebutkan propinsi yang terbentuk pada masa awal kemerdekaan 

25. Disajikan tabel, siswa dapat mengidentifikasi propinsi yang berdiri pada tahun 1999 sampai 

sekarang 

26. Siswa dapat menyebutkan nama gubernur pada salah satu propinsi di Indonesia 

27. Disajikan peta, siswa dapat menyebutkan salah satu nama Ibu Kota propinsi di Indonesia 

28. Siswa dapat menjelaskan perubahan wilayah laut Indonesia 

29. Disajikan peta, siswa dapat menunjukkan letak salah satu negara di Asia Tenggara 

30. Siswa dapat menyebutkan batas negara di kawasan Asia Tenggara 

31. Siswa dapat menyebutkan sebutan negara – negara yang ada di kawasan Asia Tenggara 

32. Siswa dapat menunjukkan letak kenampakan alam yang ada di Kawasan Asia Tenggara  

33. Disajikan tabel, siswa dapat menunjukkan keadaan sosial negara Indonesia 

34. Siswa dapat menyebutkan batas alam benua yang ada di dunia 

35. Siswa dapat mengidentifikasi negara – negara di kawasan Asia 

36. Siswa dapat mengidentifikasi negara – negara di kawasan Amerika 

37. Disajikan tabel, siswa dapat menunjukkan letak kenampakan yang ada di salah satu benua 

38. Siswa dapat menyebutkan hasil utama negara yang terbesar di dunia 

39. Disajikan peta, siswa dapat menunjukkan letak ibu kota negara 

40. Disajikan gambar, siswa dapat menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Benua Eropa  

41. Disajikan peta, siswa dapat menunjukkan letak suatu negara 

42. Siswa dapat menyebutkan salah satu pulau yang ada didunia 

43. Siswa dapat menjelaskan faktor – faktor penyebab terjadinya bencana alam di Indonesia 

44. Siswa dapat menjelaskan cara menghadapi bencana alam di Indonesia 

45. Siswadapatmenentukancontohhubungankerjasama Indonesia dengannegara lain 

46. Siswa dapat menjelaskan dampak positif dan negatif globalisasi bagi kehidupan masyarakat 

Indonesia 

47. Siswa dapat menjelaskan peran Indonesia pada era globalisasi 

48. Siswa dapat menjelaskan pergantian dari eksport dan import 

49. Siswa dapat mengidentifikasi barang yang di eksport Indonesia 

50. Siswa dapat menjelaskan manfaat kegiatan eksport dan import bagi Indonesia 
 



Rangkuman Kisi-kisi IPS - Lumajang 
 
1. Pengertian peta ! 

Peta adalah gambaran sebagian atau seluruhnya 
permukaan bumi pada bidang datar dengan skala 
tertentu. 
Atau bumi yang digambar pada bidang datar 

2. Unsur-unsur Peta ! 
a. Judul peta : adalah nama peta 

Contoh : Peta jawa timur  
b. Skala peta : perbandingan jarak peta dengan jarak 

sesungguhnya 
Contoh :   1 : 1.000.000 

c. Legenda / symbol : Keterangan pada gambar yang 
mewakili kenampakan alam pada peta 
Contoh : 
 

 

 

 

 
 

d. Orientasi / arah 
Contoh : 

e. Garis tepi  
f. Tata warna 

a. Warna biru, menunjukkan laut, sungai, atau danau 
b. Warna merah, menunjukkan batas wilayah dan 
jalan raya 
c. Warna hitam, menunjukkan kota, gunung, jalan 
kereta api 
d. Warna hijau, menunjukkan dataran rendah 
e. Warna kuning, menunjukkan dataran tinggi 
f. Warna coklat, menunjukkan pegunungan 
g. Warna putih, menunjukkan daerah bersalju 

g. Insert ; adalah peta kecil dalam peta sebagai 
tambahan 

3. Nama-nama gunung dan pegunungan di Indonesia 
Nama-nama gunung 

 
 
Nama-nama pegunungan 
Nama-nama pegunungan di Indonesia terkenal antara lain  
1. Bukit Barisan di Sumatra,  
2. Dieng di Jawa Barat, 
3. Kendeng di Jawa Timur,  
4. Verbeek di Sulawesi, dan  
5. Sudirman di Papua. Pegunungan tertinggi di Indonesia 

terdapat di Papua yaitu Pegunungan Sudirman. Puncak 
Pegunungan Sudirman selalutertutup salju. 

 
4. Letak Indonesia secara astronomis dan geografis adalah ! 

Secara astronomis Indonesia terletak  
6

o
 LU – 11

o
 LS dan 95

o
 BT – 141 BT 

Secara geografis 
Indonesia terletak antara dua benua yaitu benua asia dan 
Australian dan terletak antara dua samudra yaitu 
samudera hindia dan samudra  

5. Pembagian waktu di Indonesia (lihat peta Indonesia ) 
1. Wilayah Waktu Indonesia Barat (WIB), meliputi 

Sumatra, Jawa,Kalimantan Barat, dan Kalimantan 
Tengah. 

2. Wilayah  Waktu Indonesia Tengah (WITA), meliputi 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, 
Bali, NTB, dan NTT. 

3. Wilayah Waktu Indonesia Timur (WIT), meliputi 
Maluku, Maluku Utara, dan Papua. 

6. Kenampakan alam  
Alami : gunung, danau, laut, pantai, teluk, samudera, 
benua 
Buatan : sawah, waduk, jembatan, kolam, jalan, 
peternakan 

7. Jenis –jenis masalah lingkungan di Indonesia 
Kemiskinan, pengangguran, kejahatan, penyimpangan , 
kesenjangan sosial 

8. Jenis-jenis Sumber Daya Alam 
SDA yang dapat diperbarui  
Tumbuhan , hewan, air, tanah, udara, cahaya matahari 
SDA yang tidak dapat diperbarui 
Minyak bumi, batu-bara , timah, emas , perak, besi 

9. Cara melestarikan Sumber Daya Alam  
a. Menggunakannya dengan bijak, hemat dan sesuai 

dengan kebutuhan 
b. Tidak menggunakannya untuk pemborosan dan hal 

yang sia-sia 
c. Menjaga kelestariannya agar tidak punah 
d. Mencari energi altenatif untuk menggantinya 

10. Sumber Hukum yang mengatur Sumber Daya Alam  
UUD 1945 pasal 33 ayat 3 
UU no 5 tahun 1990 

11. Alur barang pada kegiatan ekonomi ! 
a. Kegaitan produksi 

Adalah kegiatan menghasilkan barang , seperti oleh 
pabrik atau industry rumah tangga 
Orang yang melakukan produksi disebut produsen 

b. Kegaitan ditribusi 
Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke 
konsumen 
Orang yang melakukan distribusi disebut distributor 

c. Kegiatan konsumsi 
Kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang 
Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen 

12. Perkembangan teknologi komuniskasi di sekitar kita 
a. Telepon : memungkinkan kita berbicara pada orang 

lain dari jarak yang jauh 
b. Handphone (HP) : memungkinkan kita berbicara dan 

mengirim pesan kepada orang lain dari jarak yang 
jauh 

c. Internet : memungkinkan kita berhubungan dan 
mencari informasi apapun di dunia, intenet juga 
memungkinkan kita menjual barang dan jasa serta 
dapat melakukan pemyarannya 

d. Media social : adalah salah satu fasilitas di internet 
yang memungkinkan orang lain untuk terhubung 
dengan teman yang lama atau yang baru. Media 
social seperti Facebook (FB) , Tweeter , dll 

13. Masalah sosial lingkungan kita ! 
Kemiskinan, pengangguran, kejahatan, penyimpangan , 
kesenjangan social 
 
 
 



14. Tokoh-tokoh jaman hindu, budha  
Tokoh Jaman Hindu –Budha 
a. Mulawarman : Raja terbesar Kutai  
b. Purnawarman : Raja terbesar Tarumanegara 
c. Ratu Sima : Ratu terbesar dari kerajaan Holing 
d. Kameswara dan Jaya Baya : Raja terbesar Kediri 
e. Ken Arok : Pendiri Kerajaan Singosari 
f. Hayam Wuruk : Raja terkenal Kerjaan Majapahit 
g. Gajah Mada : mengucapkan sumpah palapa  
h. Bala Putra Dewa : Raja tekenal dari Sriwijaya 
i. Mpu Panuluh : Mengarang kitab Hariwangsa 
j. Mpu Prapanca : Pengarang Negara Kertagama 
k. Mpu Tantular : Pengarang Sutasoma 

15. Tokoh-tokoh jaman kerajaan islam  
a. Raden patah : Raja pendiri kerajaan Demak 
b. Sultan Trenggono : Raja terkenal dari Demak  
c. Sultan Agung : Raja terkenal dari Mataram 
d. Sultan Hasanudin : Raja terkenal Gowa-Tallo 
e. Fatahillah : Penyerang Batavia dari Kerjaan Demak 
f. Sultan Baabullah : Penyerang portugis dari ternate 

16. Peninggalan kerajaan hindu-budha dan islam  
 
 
 
 
 
            Candi Borobudur                     Prasasti Ciaruteun 
 
 
 
 
 
 
 
               Candi Dieng  Patung Airlangga 
 
 
 
 
 
 
 
 Candi Singosari  Candi Panataran 
 
  
 
 
 
 
 
             Patung Ken Dedes   Candi Prambanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prasasti Kedukan Bukit 
 
 
 Jaman Kerajaan islam  
 
 
 
 
 
 
                   Masjid Demak               Kaligrafi 
 
 

 
 
 
 
 
    Keraton Jogyakarta      Kitab-kitab 

17. Peninggalan berupa karya sastra ! 

Jaman Hindu-budha 
Kitab Smaradahana karangan Empu Darmaja 
Kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa 
Kitab Hariwangsa dan Kitab Gathutkacasraya 
karangan Empu Panuluh 
Kitab Krisnayana karangan Empu Triguna 
Kitab Bharatayudha karangan Empu Sedah dan 
Empu Panuluh. 
Negara Kertagama dikarang oleh mpu Prapanca 
Kitab Hariwangsa dikarang Mpu Panuluh 
Kibab Sutasoma dikarang Mpu Tantular 

Jaman Islam  
Hikayat : cerita para raja 
hikayat raja-raja Pasai, Hang Tuah, Jauhar Manikam, 
dan hikayat Amir Hamzah 
Suluk : ajaran tasawuf 
suluk Sukarsah, Wujil, dan suluk Malang Sumirang 
Syair : puisi  
syair Abdul Muluk dan Gurindam Dua Belas 
Babad : cerita asal usul 
babad Tanah Jawa, babad Cirebon, sejarah 
Melayu (Salawat Usalatin), dan babad Banten 

18. Menunjukkan keragaman kebudayaan Indonesia ! 
Indonesia sangat beragam dalam agama, suku, bahasa, 
adat, kesenian , tradisi dll 

19. Tokoh pejuang melawan penjajah belanda dan 
jepang ! 

a. Pattimura (thomas matulesi) : maluku 
b. Diponegoro : perlawanan belanda di Jawa Tengah 
c. Imam Bonjol : Perlawanan belanda si Sumatra 

barat 
d. Pangeran Antasari : Perlawanan belanda si 

banjarmasin (kalimantan selatan) 
e. Sisingamangaraja : Perlawanan belanda di 

Sumatra 
f. Raja Buleleng dan ketut Jelantik : Perlawanan 

belanda di bali 
g. Teungku Abdul Jalil : Perlawanan jepang di aceh 
h. KH Zaenal Mustofa : Perlawanan Jepang di Jawa 

Barat (singaparna) 
i. Supriyadi : pemimpin peta di Blitar melawan 

jepang 
20. Tokoh persiapan kemerdekaan Indonesia ! 

a. Ir Soekarno : Ketua PPKI / penggagas dasar Negara 
b. Hatta : Proklamator  
c. Soepomo : Penggagas dasar Negara 
d. Yamin : Penggagas dasar Negara 
e. Panitia Sembilan : Penggagas dasar Negara 

21. Lihat di buku 
22. Lihat di buku 
23. Cara menghargai para pahlawan  

a. Melakukan pembangunan  
b. Belajar dengan giat 
c. Mengabadikan mereka dalam buku dan nama jalan 

24. Propensi yang terbentuk pada awal kemerdekaan  
Sumatera, jawa barat, jawa tengah , jawa timur,  sunda 
kecil, Maluku, sulawesi, Kalimantan 

25. Propinsi yang lahir setelah tahun 1999  
1999 : Maluku utara ,  papua, irian barat,  
2000 : Bangka Belitung, banten, gorontalo 
2002 : kepulauan riau 



2004 : Sulawesi Barat 
2012 : Kalimantan Utara 

26. Nama gubernur pada salah satu propinsi di Indonesia  
Jawa Timur  : Dr. H. Soekarwo 

Jakarta  : Ir. Basuki Cahaya Purnama 
Jawa Tengah : Ganjar Pranomo 
Jawa Barat   : H Ahmad Heryawan 
Banten  : H Rano Karno 

27. Dari gambar menyebutkan nama kota dan propinsi di 
Indonesia ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ket :  
West =barat, East =timur,North =utara, South=selatan, central=tengah 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Perubahan wilayah laut Indonesia ! 
Asalnya wilayah laut territorial Indonesia hanya 3 mil 
Setelah deklarasi juanda tahun 1960 laut territorial 
Indonesia menjadi 12 mil 
Adapun laut Indonesia dibagi menjadi 3 bagian  
a. Laut territorial  

Sepanjang 12 mil yang dihitung dari pantai terluar 
b. Landas Kontinen  

Lanjutan dasar lautan hingga kedalaman maksimal 
200 meter 

c. Zona Ekonomi Eksklusif  
Wilayah untuk memanfaatkan kekayaan laut  
ZEE adalah lautan yang diukur 200 mill dari pantai 
terluar 

29. Negara-negar di Asia Tenggara  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Myanmar, B. Thailand, C. Laos, D. Vietnam, E. Kamboja,  
F. Malaysia, G. Singapura, H. Indonesia, L. Brunai, J. Timor leste,  
I. Filipina 
 



30. Batas Negara asia tenggara ! 
Lihat pada peta no 29 

31. Sebutan negera-negara di Asia Tenggara ! 
1. Indonesia : Negara Agraris, Maritim, Jamrud 

Katulistiwa 
2. Malaysia : Negeri Jiran 
3. Singapura : Seribu satu larangan 
4. Brunai : Petro Dollar 
5. Thailand : Gajah Putih, Seribu Pagoda, tanah 

merdeka, lumbung padi asia tenggara 
6. Myanmar : Tanah Emas 
7. Laos : The Land Locked Country/Tanah yang terkunci 
8. Kamboja : Hell On Earth 
9. Vietnam : Vietnam Rose 
10. Filiphina : Lumbung Padi 
11. Timorleste : bumi loro sae 

32. Letak kenampakan alam di Asia tenggara  
1. Gunung Kinabalu di Malaysia  
2. Bukit timah : Singapura 
3. Bukit pagon : Brunai Darussalam 
4. Sungai Chao Phraya : Thailand 
5. Gunung Apo : Filipina 
6. Sungai Mekong : Kamboja 
7. Gunung Phan Xi Pang 

33. Keadaan Sosial di Indonesia  
Penduduk indonesia memiliki keberagaman yang tinggi, 
penduduk indonesia terdiri dari banyak suku, bangsa, 
agama , adat istiadat. 
Mata pencarian penduduk sebagian besar adalah petani 
dan nelayan karena tanah di Indonesia subur dan banyak 
pulau dan pantai 

34. Batas benua yang ada di dunia  
(lihat peta) 

35. Mengidentifikasi negera-negara di Asia 
36. Mengidentifikasi negera-negera di Amerika 
37. Kenampakan alam di dunia ! 

Di benua Asia 
Pegunungan Himalaya dengan puncak Mount Everes 
merupakan puncak tertinggi di dunia 
Di benua Eropa 
Gunung Alpen, Gunung Elbrus (tertinggi di eropa) 
Di benua Afrika 
Gurun Sahara adalah gurun terbesar di dunia 
Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia 
Di benua Amerika 
Sungai Amazon dan Sungai Missisipi 
Pegunungan Grand Canyon 

38. Hasil utama negera terbesar di dunia  
Negara terbesar di dunia adalah Amerika Serikat , adapun 
hasil utama Negara Amerika Serika (USA) adalah 
Tambang : minyak bumi, gas alam, biji besi   
Pertanian : Jagung, gandum , kapas 
Industri : Mesin, pesawat, mobil 

39. Letak ibu kota negera  
(pelajari di atlasmu) 

40. Kenampakan buatan eropa  
 
 
 
 
 
 
    London Bridge 
 
 

Menara miring pisa di italy 
 
 
 
 
 
             Koloseum di Roma Italy Menara Eifel di Perancis 

 
 
 
 
 
 
Big Ben - inggris 
 

41. Letak suatu negera di dunia 
Negara bagian di Australia 

 
 
Negara di Benua Amerika Selatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negara di Afrika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesir 



42. Letak suatu pulau di dunia  
(lihat atlasmu) 

43. Faktor penyebab terjadinya bencana di Indonesia ! 
a. Banjir 

Karena hujan, kurangnya kebersihan saluran air dan 
karena penggundulan hutan 

b. Tanah longsor 
Hujan, tanah yang miring, dan penggundulan hutan 

c. Gempa bumi 
Karena geseran kerak bumi atau karena aktifitas 
gunung berapi 

d. Stunami 
Karena adanya gempa di dasar lautan  

e. Angin Puting Beliung 
Pertemuan angin/udara yang memiliki suhu dan 
tekanan yang berbeda 

44. Cara menghadapi bencana alam di Indonesia  
a. Banjir  

Reboisasi, membersihkan saluran air, membuat lahan 
resapan air 

b. Tanah longsor  
Reboisasi dan selalu waspada jika ada hujan deras 

c. Stunami  
Jika terjadi tsunami segera menuju ke tempat yang 
tinggi dan memfungsikan alarm tsunami (early 
warning system) 

d. Gempa bumi 
Membangun bangunan tahan gempa, segera menuju 
ke lapangan terbuka jika gempa 

45. Contoh hubungan kerjasama Indonesia dengan negera 
lain ! 
a. ASEAN = kerjasama Negara-negara asia tenggara 
b. PBB = perserikatan bangsa-bangsa di dunia 
c. KAA = Konferensi Asia Afrika , organisasi untuk 

kerjasama negera-negara di asia dan afrika 
d. OKI = kerjsama Negara-negara muslim di dunia 
e. APEC = Kerjasama negera-negara Asia Pasifik 
f. OPEC = kerjasama Negara penghasil minyak 
g. GNB = gerakan non blok , untuk menyatakan tidak 

memihak blok barat maupun blok timur 
46. Dampak positif dan negatif dari globalisasi ! 

Dampak positif  
a. Mempercepat informasi  
b. Pembangunan semakin cepat 
c. Meningkatkan etos kerja 
d. Kemajuan teknologi 
e. Mempermudah bepergian kerena transportasi yang 

mudah 
f. Memudahkan komunikasi  
g. Tingkat kehidupan yan g lebih baik 
Dampak buruk 
a. Masuknya budaya buruk dari negera lain 
b. Lunturnya kehidupan gotong-royong 
c. Terjadi kerusakan lingkungan  
d. Terjadi kesenjangan social 
e. Timbulnya gaya hidup mewah dan pemborosan 

47. Peran Indonesia di Era Globalisasi ! 
a. Dibidang Ekonomi  

Indonesia melakukan kerjasama ekonomi dengan 
negera lain sepert I AFTA, APEC, OPEC, MEA dll 

b. Bidang budaya  
Indoensia berusaha memperkenalkan budaya 
Indonesia ke dunia 

c. Bidang politik dan keaamanan  
Indonesia aktif di PBB , ASEAN, KAA dll 

d. Bidang Lingkundan Hidup 
Indonesia terus melakukan reboisasi-reboisasi dari 
tanah-tanah yang gundul 
 
 
 
 

48. Pengertian dari kegiatan ekspor dan import  
Eksport : Adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri 
Impor : Kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri 

49. Barang yang di eksport Indonesia 
Kakao, kopi, hasil hutan, sawit, karet, udang , tekstil, 
sepatu,   

50. Manfaat ekspor dan import Indonesia 
Manfaat Ekspor 
Mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekspor 
Membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri 
Manfaat Impor 
Terpenuhinya kebutuhan barang dalam negeri 
Mempercepat pembangunan di dalam negeri 
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