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1. Berdo’alah sebelum mengerjakan soal 

2. Tulislah dahulu nama dan kelas Anda pada lembar jawaban yang telah disediakan 

3. HITAMKANLAH HITAMKANLAH HITAMKANLAH HITAMKANLAH pada salahsatu huruf di lembar jawaban yang anda anggap paling benar dengan pensil 2B 

4. Periksa dan bacalah terlebih soal-soal yang Anda  anggap mudah 

 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat ! 

1. Setiap bentang alam mempunyai 

karakteristik masing-masing dan akan 

menentukan sifat permukaan Bumi serta 

memperngaruhi kehidupan penduduk di 

atasnya. Hal ini dipelajari dalam geografi. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep 

gegrafi yang dikemukakan oleh … 

a. Karl Ritter 

b. Immanuel Kant 

c. Alexander von Humboldt 

d. Eisworth Huntington 

e. Paul vidal de al Blache 

2. Isu pemanasan glonal yang saat ini 

mengemuka bisa dikaji melalui pendekatan 

geografi. Pemanasan global tersebut 

disebabkan oelh sedikit faktor alami dan 

lebih banyak faktor manusia. Pada kasus 

yang demikian, pendekatan geografi yang 

ccocok untuk analisis adalah … 

a. Campuran   

b. keruangan 

c. terpadu 

d. kompleks wilayah 

e. kelingkungan 

3. Penduduk suatu daerah di lereng gunung 

pada mulanya hidup penuh keprihatinan. 

Akan tetapi, dengan adanya program 

peternakan sapi perah dari pemerintah yang 

telah dijalankan di daerah ini telah 

meningkatkan kesejahteraan penduduk dan 

daerahnya menjadi makmur. Fenomena ini 

merupakan kajian geografi dan disiplin ilmu 

lain yang disebut ..... 

a. biogeografi 

b. geografi ekonomi 

c. sosiografi 

d. antropogeografi 

e. geografi sejarah 

4. Jika jarak anatar kota B dengan C yang 

sebenarnya 60 Km, maka jarak pada peta 

dengan skala 1 : 1.500.000 adalah … 

a. 2 cm  d. 5 cm 

b. 3 cm  e. 6 cm 

c. 4 cm 

5. Syarat-syarat peta : 

1) Bersih 

2) Jarak di peta sama dengan jarak di 

lapangan 

3) Dapat ditangkap maknanya 

4) Memiliki judul, skala, dan legenda 

5) Menyajikan kenampakan nyata 

 Termasuk syarat peta yang baik, yaitu ……. 

a. 1) dan 2) c. 2) dan 4)     e. 1) dan 4) 

b. 2) dan 3) d. 3) dan 4) 

6. Data kelompok umur penduduk produktif 

dan nonproduktif berdasrkan ukuran data 

termasuk data … 

a. Nominal d. kualitatif 

b. Ordinal e. titik 

c. Interval 

7. Jika panjang setiap ruas garis 2 cm dan 

skala grafik seperti yang tercantum di 

bawah ini diubah menjadi skala numerik, 

maka besarnya skala adalah … 

2 cm 

 

     0       50    100    150     200 

a. 1 : 125.000  d. 1 : 1.125.000 

b. 1 : 250.000  e. 1 : 2.500.000 

c. 1 : 1.000.000 

8. Gejala sosial yang dapat dideteksi secara 

langsung oleh penginderaan jauh adalah … 

a. aktivitas gunung berapi 

b. komposisi penduduk suatu daerah 

c. pendapatan penduduk 

d. pola persebaran pemukiman penduduk 

e. persebaran vegetasi di muka bumi 

9. Objek berikut dapat dikenali dari foto udara, 

kecuali … 

a. Sungai   d. bentang budaya 

b. Permukiman  e. batas wilayah 

c. bentang alam 



 

10.  1) Kurangnya data-data 

 2) Kesulitan mengintegrasikan data    

     lapangan dengan peta 

 3) Adanya keberagaman format data 

 4) keseragaman skala peta 

 Pernyataan-pernyataan di atas yang 

mendasari perlunya SIG adalah … 

a. 1) dan 2)  d. 1) dan 4) 

b. 2) dan 3)  e. 3) dan 4) 

c. 1) dan 3) 

11. Digitasi data dilakukan pada tahap … dalam 

alur kerja Sistem Informasi Geografis. 

a. Pengolahan  d. analisis 

b. Manipulasi  e. pengeluaran 

c. Pemasukan 

12. 1) Minyak Bumi 4) Seng 

2) Kaolin  5) Perak 

3) Granit  6) Belerang 

Berdasarkan data tersebut, yang termasuk 

bahan tambang meniral industri adalah… 

a. 1), 2), dan 3)  d. 2), 3), dan 6) 

b. 2), 4), dan 5)  e. 4), 5), dan 6) 

c. 1), 3), dan 5) 

13. Kekayaan alam Indonesia yang dapat 

digolongakn dalam sumber daya alam yang 

bisa diperbarui adalah … 

a. minyak bumi dan gas alam 

b. emas dan minyak bumi 

c. gas alam dan kayu 

d. energi surya dan kayu 

e. kayu dan minyak bumi 

14. Di bawah ini adalah tujuan pembangunan 

kawasan industri, kecuali… 

a. mempercepat pertumbuhan industri 

b. melokalisasi kegiatan industri 

c. mendorong kegiatan industri untuk 

berlokasi di kawasan industri 

d. mengurangi penggunaan bahan untuk 

industri 

e. menyediakan fasilitas lokasi industri 

yang baik dan berwawasan lingkungan 

15. Adanya kebijakan proteksi terhadap barang-

barang produk industri domestik 

bertujuan… 

a. agar terjadi persaingan yang hebat di 

antara pelaku industri 

b.  menjaga stabilitas ekonomi dan politik 

c. Memberi peluang kepada masyarakat 

untuk bekerja maksimal   

d. Melindungi produksi dalam negeri 

e. Mengatur lalu lintas produksi dalam 

perdagangan 
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 Gambar di atas menunjukkan proses 

terjadinya epirogenesa …. 

a. Negatif  d. horizontal 

b. Positif  e. vertikal 

c. Sentral 

17. Perhatikan tenaga geologi di bawah ini ! 

(1) Tektonisme 

(2) Sedimentasi 

(3) Erosi 

(4) Vulkanisme 

(5) Pelapukan 

(6) Gempa bumi 

(7) Masswasting 

(8) Abrasi 

Yang termasuk ke dalam tenaga endogen 

adalah nomor … 

a. (1), (2), dan (3) d. (3), (5), dan (7) 

b. (1), (3), dan (5) e. (4), (6), dan (8) 

c. (1), (4), dan (6) 

18. Menurut teori tektonik, kulit Bumi atau 

litosfer mengapung atau menumpang di 

atas suatu lapisan Bumi yang disebut … 

a. Astenosfer  d. atmosfer 

b. Barisfer  e. geosfer 

c. Hidrosfer 

 

19. Laut Jawa, Laut Arafura, dan Laut Cina 

Selatan termasuk jenis laut ... 

a. Transgresi  d. pertengahan 

 b. ingresi  e. pedalaman  

 c. tepi 

20. Sebagian sungai-sungai yang ada di Pulau 

Sumbawa termasuk sungai ephimeral, 

karena … 

a. mengalir di daerah lipatan 

b. daerah aliran sungainya kecil 

Sebelum terangkat 

Setelah terangkat 



 

c. daerah alirannya searah dengan arah 

lereng 

d. hanya berair selama masih ada hujan 

e. Pulau Sumbawa merupakan daerah yang 

kering 

21. Karakteristik sungai di bagain hilir yaitu … 

a. lembah sungai berbentuk V 

b. alirannya sangat deras 

c. erosi vertikal lebih kuat daripada erosi 

horizontal 

d. banyak dijumpai meander 

e. masih dijumpai jeram 

22. Di bawah ini merupakan penyebab 

terjadinya pencemaran tanah yaitu … 

a. Pembajakan tanah 

b. Penggunaan pupuk kandang 

c. Penggunaan pupuk buatan dan obat 

pembasmi hama 

d. Penanaman palawija 

e. Pengairan tanah yang berlebihan 

23. Lapisan tanah yang merupakan lapisan 

batuan induk yang masih padu disebut ... 

a. Bedrock  d. Horizon B 

b. Regolith e. Lapisan tanah atas 

c. Horizon A 

24. Di bawah ini merupakan kegiatan 

konservasi pada lahan miring, kecuali ... 

a. pembuatan terasering 

b. penanaman tanaman sejajar garis kontur 

c. penanaman tanaman tegak lurus garis 

kontur 

d. pembnagunan fondasi pada dinding 

terjal 

e. penanaman kembali lahan yang gundul 

25. Tanaman karet memerlukan syarat fisik : 

1) Suhu rata-rata tinggi 

2) Curah hujan rata-rata tinggi 

Tanaman seperti itu cocok ditanam di 

Indonesia,karena Indonesia beriklim 

a. muson, dengan hujan sepanjang tahun 

b. tropis, dengan sinar matahari sepanjang 

tahun 

c. muson, dengan sinar matahari 

sepanjang tahun 

d.  laut, dengan sinar matahari sepanjang 

tahun 

e. tropis,  dengan hujan sepanjang tahun 

26. Garis pada peta yang menunjukkan daerah 

yang memiliki curah hujan yang sama 

disebut... 

a. Isopleth  d. isodapan 

b. Isohyet  e. isobar 

c. Isoterm 

27. Unit-unit geografi yang perbedaannya 

didasarkan pada tipe-tipe iklim atau 

dominasi vegetasi maupun binatangnya 

disebut ... 

a. Ekosistem d.biotop 

b. Komunitas e. bioma 

c. Ekotone 

28. Di bawah ini merupakan jenis-jenis flora 

yang ada di Jawa-Bali, kecuali .... 

a. hutan hujan tropik 

b. hutan muson tropik 

c. hujan tundra 

d. hutan mangrove 

e. savana tropik 

29. Terumbu karang di perairan pantai dari segi 

ekosistem berguna untuk ... 

a. penguat pantai 

b. sarang plankton 

c. melestraikan habitat organisme 

d. tempat pembiakan ikan 

e. pariwisata laut 

30. di bawah ini merupakan jenis-jenis fauna 

yang ada di Indonesia bagain barat, 

kecuali... 

a. kangguru  d. kijang 

b. banteng  e. macan 

c. buaya 

31. Bentuk piramida penduduk yang te[at untuk 

menggambarkan keadaan penduduk 

Indonesia adalah piramida ... 

a. Kerucut   d. peralihan 

b. pucuk granat  e. campuran 

c. batu nisan 

32. Jumlah penduduk tahun 2005 adalah 100 

juta jiwa. Sampai tahun 2006, tercatat 

penduduk yang lahir 5 juta jiwa, yang 

meninggal 1 juta jiwa, penduduk yang 

datang 1,5 juta jiwa, dan yang pindah 3,5 

juta jiwa. Maka ... 

a. komposisi penduduk alaminya 5% 

b. pertumbuhan penduduk alaminya 5 % 

c. pertumbuhan penduduk sosialnya 2 % 

d. pertumbuhan penduduk totalnya 2% 

e. pertumbuhan penduduk geometriny 5% 

33. Angka kematian bayi dan ibu saat 

melahirkan di suatu wilayah sangat 

berkaitan dengan tingkat ... penduduk 

a. Pendidikan  d. mobilitas 

b. Pendapatan  e. kesehatan 

c. Kepadatan 

34. Industri berat memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut, kecuali ... 

a. butuh banyak bahan mentah 

b. butuh lahan yang luas 

c. menggunakan teknologi tinggi yang baru 

d. menggunakan mesin-mesin besar 

e. cenderung mencemari lingkungan 



 

35. Di daerah ini yang tidaktidaktidaktidak termasuk ciri desa 

di Indonesia yaitu ... 

a. petani bergantung pada musim 

b. proses sosial berjalan lambat 

c. struktur ekonomi agraris 

d. kontrol sosial kuat 

e. manland ratio kecil 

36. Istilah yang digunakan untuk menyebutkan 

gabunagn dari kota-kota metropolitan 

adalah... 

a. Megapolitan  d. ekumenopolis 

b. Megapolis  e. unifikasi 

c. Metropolis 

37. Desa yang penduduknya masih memiliki 

hubungan keluarga cenderung membentuk 

pola pemukiman ... 

a. Tersebar  d. Tak beraturan 

b. Memanjang  e. membulat 

c. Mengelompok 

38. Peran sektor pertanian di negara maju 

sangat kecil, sebab ... 

a. struktur ekonominya telah bergeser 

b. konsumsi bahan makanan berkurang 

c. produktivitasnya menurun 

d. sektor pertanian tidak berkembang 

e. lahan pertanian sempit 

39. Penduduk di negara berkembang masih 

banyak yang hisup di bawah garis 

kemiskinan. Mereka hidup dengan ... 

a. sanitasi yang baik 

b. tingkat kesehatan memadai 

c. standar hisup yang tinggi 

d. tingkat investasi rendah 

e. pertumbuhan penduduk tinggi 

40. negara maju talh melewati tahap lepas 

landas dalam pembangunan 

perekonomiannya, yang ditunjukkan oleh 

ciri sebagai berikut, kecuali ... 

a. sektor industri tumbuh tinggi 

b. jumlah investasi paling sedikit 10% dari 

peosuk nasional neto 

c. sektor pertanian digantikan sektor 

industri 

d. lembaga sosial dan politik telah 

terbangun dan terus berkembang 

e. modal dalam negeri mendukung 

pertumbuhan di bidang sosial politik

 


