
LATIHAN SOAL UTS SEMESTER 1 

IPS 

I. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar! 

1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah ... 

A. Hewan dan besi 

B. Air dan belerang 

C. Tumbuhan dan hewan 

D. Batu bara dan marmer 

2. Sumber daya alam yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang tertimbun jutaan tahun 

adalah ... 

A. Minyak bumi 

B. Granit 

C. Besi 

D. Batu bara 

3. Lahan yang subur dapat dimanfaatkan untuk pertanian, yang dapat menghasilkan 

bahan makanan pokok, contohnya ... 

A. Padi 

B. Durian 

C. Semangka 

D. Kentang 

4. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber energi adalah ... 

A. Tembaga 

B. Emas 

C. Belerang 

D. Minyak bumi 

5. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk obat adalah ... 

A. Bayam, sawi dan kangkung 

B. Kunyit, jahe, dan mengkudu 

C. Bawang putih dan biji jarak 



D. Semangka dan apel 

6. Sumber daya alam yang dihasilkan dari daerah banyuwangi adalah ... 

A. Kapas 

B. Rotan 

C. Ikan 

D. Jati 

7. Sumber daya alam yang banyak dihasilkan di dataran tinggi adalah ... 

A. Sayur dan buah-buahan 

B. Teh dan kelapa 

C. Bunga dan ikan 

D. Padi dan jagung 

8. Beberapa manfaat dari tanaman jarak adalah ... 

A. Minyak pijat dan minyak goreng 

B. Minyak rambut dan biodiesel 

C. Minyak goreng dan bahan makanan 

D. Bahan makanan dan minyak pijat 

9. Tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif, karena dapat menghasilkan 

biodiesel pengganti dari ... 

A. Solar 

B. Batu bara 

C. Listrik 

D. Gas 

10. Tanaman yang cocok ditanam di dataran rendah adalah ... 

A. Padi dan singkong 

B. Padi dan wortel 

C. Teh dan apel 

D. Kelapa dan apel 

11. Tanaman singkong sebagai sumber daya alam sangat cocok ditanam di Indonesia. 

Iklim yang cocok dengan tanaman singkong adalah ... 

A. Dingin  

B. Sedang  



C. Tropis 

D. Subtropis 

12. Jenis-jenis makanan yang dibuat dari singkong adalah ... 

A. Tape dan kripik  

B. Tempe dan tahu 

C. Gula dan minyak 

D. Tape dan tempe 

13. Sumber daya alam berikut yang jumlahnya melimpah adalah ... 

A. Batu bara 

B. Minyak bumi 

C. Panas matahari 

D. Emas 

14. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dari laut adalah ... 

A. Emas dan ikan 

B. Minyak bumi 

C. Rotan dan cumi-cumi 

D. Ikan dan mutiara 

15. Air yang deras merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai ... 

A. Bahan bakar 

B. Pembangkit tenaga listrik 

C. Sumber mineral 

D. Memelihara itik 

16. Jenis ikan yang banyak dihasilkan di Banyuwangi adalah ... 

A. Layang dan lemuru 

B. Kakap dan dorang  

C. Cumi-cumi dan teri 

D. Tongkol dan lemuru 

17. Tanah dataran tinggi sangat subur, tanaman yang cocom adalah ... 

A. Teh dan padi 

B. Tebu dan jagung 

C. Apel dan wortel 



D. Kelapa dan jagung 

18. Manfaat dari tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif adalah ... 

A. Sumber energi 

B. Bahan makanan 

C. Bahan obat-obatan 

D. Bahan kosmetik 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

19. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

baku semen adalah batu bara 

20. Makanan yang diolah dari singkong misalnya, getuk dan tape 

21. Sumber daya alam yang dapat digunakan untuk bumbu dapaur dan pewarna alami 

adalah kunyit 

22. Sumber daya alam yang digunakan bahan baku kain dan benang adalah tanaman 

randu 

23. Tanaman yang hidup di dtaran rendah yang bermanfaat untuk bahan makanan pokok 

adalah padi 

 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar! 

24. Tuliskan 4 tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat! Lengkuas, sereh, jahe, 

kunyit 

25. Tuliskan beberapa manfaat tanaman singkong! Pengganti karbohidrat  

 

I. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar! 

1. Yang termasuk keragaman budaya adalah ... 

A. Rumah adat, pakaian adat, dan makanan tradisional 

B. Tari tradisional dan suku bangsa 

C. Agama dan suku bangsa 

D. Suku dan bahasa daerah 

2. Agama yang banyak dianut oleh masyarakat Bali adalah ...  

A. Islam 



B. Kristen 

C. Katolik 

D. Hindu 

3. Suku-suku bangsa yang tinggal di Jawa Timur adalah ... 

A. Jawa dan bali 

B. Jawa dan osing 

C. Batak dan madura 

D. Osing dan ambon 

4. Suku bangsa yang tinggal di sumatra barat adalah ... 

A. Batak 

B. Minang 

C. Dayak 

D. Melayu 

5. Tari tradisional dari Jawa Timur adalah ... 

A. Remo dan kipas 

B. Kipas pakarena dan kecak 

C. Gandrung dan bungo jeumpa  

D. Gandrung dan remo 

6. Alat musik yang berasal dari provinsi Sumatra Barat adalah... 

A. Saluang dan talempong 

B. Ceng ceng dan tifa 

C. Gamelan dan kulintang 

D. Angklung dan tifa 

7. Sikap yang dapat digunakan mempererat keragaman agama adalah ... 

A. Emosional 

B. Individu 

C. Toleransi 

D. Egois 

8. Contoh bentuk kerjasama yang dilaksanakan di sekolah adalah ... 

A. Kerjasama saat ulangan 

B. Mengerjakan PR bersama 



C. Kerjabakti membersihkan halaman sekolah 

D. Mencoret-coret dinding kelas 

9. Yang bukan contoh kerjasama dalam masyarakat adalah ... 

A. Ronda malam 

B. Kerjasama membersihkan lingkungan 

C. Kerjasama membuat panggung 17 agustus 

D. Beribadah bersama dengan agama lain 

10. Tiap-tiap tahun umat Hindu merayakan hari-hari besarnya adalah ... 

A. Nyepi dan natal 

B. Galungan dan nyepi 

C. Kuningan dan paskah 

D. Natal dan kurban 

11. Makanan khas dari Surabaya adalah ... 

A. Rujak cingur 

B. Dendeng balado 

C. Lontong sayur 

D. Nasi krawu 

12. Tahu tek dan soto ayam berasal dari daerah ... 

A. Blitar 

B. Malang 

C. Lamongan 

D. Surabaya 

13. Sate padang, dendeng balado, dan rendang adalah makanan khas dari daerah ... 

A. Maluku 

B. Aceh 

C. Sumatra barat 

D. Jawa timur 

14. Rumah gadang adalah rumah adat dari ... 

A. Dayak di kalimantan 

B. Toraja di sulawesi selatan 

C. Minang di sumatra barat 



D. Osing di banyuwangi 

15. Baju cele adalah pakaian khas perempuan dari daerah ... 

A. Jawa timur 

B. Maluku 

C. Betawi 

D. Toraja 

16. Suku bangsa yang tinggal di sekitar gunung Bromo adalah ... 

A. Bawean 

B. Tengger 

C. Osing 

D. Samin 

17. Makanan khas dari kota Madiun adalah ... 

A. Nasi jamblang 

B. Nasi krawu 

C. Pecel 

D. Pudak  

 

II. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar! 

1. Honai adalah nama rumah adat dari daerah papua 

2. Suku bawean, suku tengger, dan suku osing tinggal di provinsi jawa timur 

3. Tari remo dan tari reog berasal dari provinsi jawa timur 

4. Makanan khas dari sumatra barat adalah sate padang dan rendang 

5. Senjata tradisional celurit berasal dari daerah madura. 

 

III. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Tuliskan kelima agama yang ada di Indonesia! Islam, protestan, katolik, hindu, 

budha, konghucu.  

2. Tuliskan jenis-jenis makanan khas dari kota Surabaya! Semanggi, rujak cingur, 

lontong balap. 

3. Sikap apa saja yang dapat mempererat kergaman agama di Indonesia! Toleransi dan 

tenggang rasa 



 

 

 




