CONTOH SOAL UAS IPS KELAS 7 ESSAY
A. Jawab pertanayaan berikut ini dengan benar!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apa pengertian ruang
Sebutkan bagian cakupan dalam ruang!
Apa syarat permukaan bumi disebut sebagai ruang geografi?
Sebutkan beberapa pengaruh letak geologis bagi Indonesia!
Apakah yang dimaksud garis lintang?
Apakah yang dimaksud sumber daya alam?
Bagaimana cara yang benar dalam memanfaatkan sumber daya alam?
Apa yang dimaksud hutan mangrove?
Apa fungsi hutan mangrove?
Apa yang dimaksud terumbu karang?

B. Kunci jawaban soal diatas

1. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian
yang digunakan oleh mahluk hidup untuk tinggal.
2. Ruang mencakup berbagai hal di antranya udara lapisan atmosfer , perairan (laut, sungai dan
danau) dibawah permukaan bumi (air dan tanah), dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang
menjadi sumber daya bagi kehidupan.
3. Jika satu kesatuan alam permukaan bumi menunjukkan ciri-ciri yang relatif sama maka
dinamakan sebagai ruang&nbsp; geografi (space). Ciri-ciri yang relatife sama tersebut misalnya
seragam dalam hal keadaan fisik permukaannya. Kebudayaan masyarakyatnya mempunyai ciri
yang khas. Dan ruang tersebut menunjukan suatu sistem kehidupan dalam keterikatan yang
kentara.
4. Berikut beberapa pengaruh letak geologis bagi Indonesia:
a. Inonesia dilalui berbagai rangkaian gunung api aktif.
b. Di Indonesia banyak terjadi gempa bumi tektonik.
c. Indonesia memiliki bahan mineral tambang yang melimpah.
5. Garis khayal yang melingkari bumi dan terletak sejajar dengan garis khatulistiwa baik yang ada
disebelah utara maupun selatan garis khatulistiwa.
6. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam semesta yang dapat
dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
7. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Sumber daya
alam harus segera dipulihkan setelah hasilnya dimanfaatkan. Misalnya huatan yang telah
ditebang segera ditanami kembali.
8. Hutan mangrove juga disebut sebagai hutan bakau yang merupakan tipe hutan yang terletak di
daerah pasang surut air laut. Biasa nya hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai
yang terlindungi, muara sungai, maupun laguna.
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9. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis dan fungsi ekonomi. Fungsi ekologis hutan mangrove
adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung,mencari makan, atau
berkembang biak.fungsi ekologis lainnya dari hutan mangrove adalah melindung hutan dari
abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomi dari kayu dan
mahluk hidup yang ada didalamnya. Penduduk biasanya memanfaatkan kayu sebagai bahan
kayu bakar dan bahan pembuat arang. Hutan mangrove tersebar di pesisir barat pulau
sumatera, beberapa bagian daerah pantai utara pulau jawa, sepanjang pesisir Kalimantan,
pesisir pulau Sulawesi, pesisir selat papua, dan sejumlah pulau kecil lainnya.
10. Terumbuk karang merupakan terumbuk yeng terbentuk dari kapur yang sebagian besar
dihasilkan dari koral. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki terumbuk karang terluas di
dunia.
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