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OPTIMALISASI NILAI UJIAN NASIONAL 02 

   MATA PELAJARAN : GEOGRAFI  
   KELAS  : XII IPS/  HUM 
   HARI/ TANGGAL : 
   WAKTU  : 120 MENIT 
   SOAL   : 100 PILIHAN GANDA 
 

Petunjuk Soal : Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 
01. Di daerah dingin orang cenderung berpakaian tebal. Kondisi tersebut menunjukkan konsep 

essensial geografi, yaitu … 
A. jarak      D. aglomerasi 
B. letak      E. keterjangkauan 
C. interelasi 

 
02. Di daerah Wamena sering terjadi bencana, akan tetapi pemerintah kesulitan untuk memberikan 

bantuan, karena  medannya  sulit  untuk  dijangkau  baik  melalui  darat  maupun  udara,  hal  
tersebut  berhubungan dengan konsep …. 
A. interelasi     D. korologi 
B. jarak      E. lokasi 
C. keterjangkauan 

 
03. Di daerah perkotaan biasanya penduduk akan mengelompok berdasarkan keseragaman seperti 

adanya perumahan elit dan daerah pemukiman kumuh. Sedangkan di daerah pedesaan 
umumnya masyarakat akan mengelompok di daerah bertanah subur. Keadaan tersebut dalam 
geografi termasuk dalam konsep.... 
A. diferensiasi area    D. keterkaitan ruang 
B. pola      E. aglomerasi 
C. nilai kegunaan 

 
04. Pulau  Jawa  merupakan  penghasil  utama  padi  di Indonesia, karena  pulau  Jawa  termasuk  

daerah  yang banyak terdapat gunung api, tanahnya subur serta airnya melimpah, sehingga 
cocok untuk tanaman padi, hal ini sesuai dengan prinsip …. 
A. persebaran     D. distribusi 
B. korologi     E. keruangan 
C. interelasi 

 
05. Pada suatu wilayah pegunungan, ada yang sebagian dimanfaatkan untuk budidaya dan ada 

pula yang sebagian dimanfaatkan untuk hutan lindung. Hal seperti ini sesuai dengan prinsip.... 
A. interelasi     D. distribusi 
B. diferensiasi area    E. korologi 
C. Interelasi  
 

06. Keterkaitan antara faktor satu dengan faktor lainnya dan terjadi di permukaan bumi serta 
tersebar tidak merata, dapat dipelajari dengan menggunakan prinsip … 
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A. distribusi dan interaksi   D. korologi dan dependensi 
B. deskripsi dan interrelasi   E. korologi dan keruangan 
C. interrelasi dan distribusi  

  
07. Apabila diperhatikan, pembangunan perumahan di suatu daerah dengan memanfaatkan lokasi 

tertentu perlu mempertimbangkan keadaan air, kemiringan lahan, kondisi fisik tanah serta 
jaringan listrik. Hal tersebut berhubungan dengan konsep dan prinsip gografi, yaitu … 
A. aglomerasi dan interelasi   D. letak dan deskripsi 
B. pola dan interaksi keruangan  E. morfologi dan korologi 
C. aglomerasi dan interdependensi 

 
08. Pestisida digunakan sebagai sarana yang sangat efektif untuk memberantas hama pada wilayah 

pertanian. Jika kita ingin mengkaji efek dari penggunaan pestisida di suatu wilayah terhadap 
tingkat kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati, analisis geografi yang tepat adalah … 
A. kewilayahan     D. regional 
B. Keruangan     E. spatial pattern 
C. kelingkungan 

 
09. Pengalihan  fungsi  lahan  disekitar  DAS  Bengawan  Solo  telah  mengakibatkan  banjir  yang  

merugikan kehidupan  penduduk  di  sekitarnya.  Pernyataan  tersebut  merupakan  gambaran  
analisis  geografi  yang menggunakan pendekatan... 
A. keruangan     D. kompleks wilayah 
B. Kelingkungan    E. terpadu 
C. kewilayahan 

 
10. Gejala geografi  dapat  dijelaskan  lebih lanjut melalui grafik  dan  peta.  Ini  berarti  pengamatan  

tersebut menggunakan prinsip.... 
A. distribusi     D. deskripsi 
B. interaksi     E. korologi 
C. interelasi 

 
11. Perhatikan pernyataan berikut! 

1)   persebaran penduduk   4)   pertumbuhan ekonomi 
2)   persebaran hasil tambang   5)   perbedaan iklim 
3)   relief muka bumi 
Dari pernyataan di atas yang termasuk aspek fisik geografi adalah nomor ....  
A. 1), 2), 3)     D. 2), 3), 5) 
B. 1), 3), 5)     E. 3), 4), 5) 
C. 2), 3), 4) 

 
12. Fenomenda geosfer : 

1) padang gurun     4) daerah trasnmigrasi 
2) pola aliran sungai    5) kualitas penduduk 
3) pola pemukiman penduduk 
Aspek sosial dari fenomena di atas adalah .... 
A. 1), 2) dan 3)     D. 2), 4) dan 5) 
B. 1), 2) dan 4)     E. 3), 4) dan 5) 
C. 2), 3) dan 5) 
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13. Pernyataan : 
1) Patahan San Andreas   4) Palung Mindanao 
2) Palung Mariana    5) Pegunungan Andes 
3) Palung Jawa 
Bukti gerakan pertemuan lempeng Samudra Pasific dan lempeng Filipina terdapat pada angka 
.... 
A. 1) dan 3)     D. 2) dan 5) 
B. 1 ) dan 5)     E. 3) dan 4) 
C. 2) dan 4) 
 

14. Akibat yang ditimbulkan oleh dua lempeng yang saling berpapasan adalah .... 
A. gempa dan vulkanisme   D. dekstral dan sinistral 
B. vulkanisme dan tsunami   E. erosi dan sedimentasi 
C. blockmountain dan tsunmai 

 
15. Pola pergerakan lempeng dan dampaknya pada kehidupan ditunjukkan pada .... 

A. divergen membentuk jalur pegunungan aktif 
B. subduksi membentuk pematang dasar samudera 
C. konvergen membentuk permukaan bumi baru 
D. divergen mengakibatkan palung semakin dalam 
E. konvergen membentuk jalur pegunungan lipatan 

 
16. Pola gerakan lempeng Australia dan lempeng eurasia yang konvergen mengakibatkan 

terbentuknya busur gunung api Indonesia.  Dampak fenomena tersebut bagi Indonesia adalah 
.... 
A. sering terjadi gempa dan gunung meletus 
B. umumnya hutan di Indonesia berjenis hutan hujan tropik 
C. sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan 
D. memiliki sumber daya alam hayati yang berlimpah 
E. sering terjadi bencana banjir dan kekeringan 

 
17. Nama-nama pegunungan : 

1) Pegununagn Ural    4) Pegunungan Rocky 
2) Pegunungan Himalaya   5) Pegunungan Andes 
3) Pegunungan Alpen 
Pegunungan yang terbentuk  sebagai bukti pergerakan lempeng Benua Amerika dengan 
lempeng dasar Samudera Pasific terdapat pada angka .... 
A. 4) dan 5)     D. 2) dan 1) 
B. 4) dan 3)     E. 1) dan 5) 
C. 3) dan 2) 

 
18. Pertemuan lempeng samudra dan lempeng benua yang ditandai dengan salah satu lempeng 

menghujam ke lempeng lain sehingga menimbulkan tsunami dinamakan zona … 
A. Divergen     D. induksi 
B. Subduksi     E. sesar mendatar 
C. konvergen 
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19. Pembentukan tatasurya  menurut teori nebula adalah .... 
A. ledakan dashyat dari sebuah bintang dan kontraksi 
B. terjadi tarikmenarik antar bintang dan matahari 
C. berasal dari kabut pilin yang dingin dan berputar 
D. berasal dari kabut bola panas dan berputar 
E. bintang melintas dekat matahari dan berpapasan 

 
20. Ciri khas teori pasang surut dalam pembentukan Tatasurya adalah .... 

A. ledakan besar    D. tabrakan dua buah bintang 
B. gravitasi bintang lain   E. gaya sentrifugal partikel jagadraya 
C. proses pendinginan kabut 

 
21. Suatu bintang yang sangat besar pernah lewat dengan jarak tidak jauh dari matahari. 

Melintasnta bintang itu menyebabkan gelombang pasang sehingga sebagian besar massa 
matahari terlepas dan terlempar ke luar. Bagian massa matahari yang terlempar selanjutnya 
mengalami pemadatan dan pecah menjadi benda- benda tersendiri yang disebut planet. Teori 
tersebut adalah teori.... 
A. Planetisimal dari Chamberlin   D. Kabut dari Kant-Laplace 
B. Bintang Kembar dari Lyttleton  E. Proto Planet dari Kuiper 
C. Pasang surut dari Jeans-Jeffreys 

 
22. Diantara sekian banyak teori tentang terjadinya tata surya adalah bahwa pada suatu saat sebuah 

bintang yang hampir sama besarnya dengan matahari melintas dekat matahari hal tersebut 
menimbulkan pasang pada matahari yang berbentuk cerutu, yang lama kelamaan berubah 
menjadi planet yang ada sekarang, teori tersebut dikemukakan oleh .... 
A. Chamberlin dan Moulton   D. Fred Hoyle 
B. Imanuel Kant    E. Gerard P. Kuiper  
C. Jeans Jeffries 

 
23. Ciri khas teori The Oscillating theory tentang pembentukan jagad raya adalah .... 

A. reaksi pada inti massa   D. materi saling menjauh 
B. zat baru  selalu diciptakan   E. siklus materi 
C. reaksi berantai 
 

24. Pernyataan : 
1) dijuluki planet kerdil   4) dijuluki  bintang pagi atau bintang sore 
2) cahaya kemerah-merahan   5) sudut elongasi  480 
3) tidak mempunyai satelit 

 Ciri-ciri planet Venus terdapat pada angka .... 
A. 1), 2) dan 3)     D. 2), 3) dan 5) 
B. 1) 2) dan 4)     E. 3), 4) dan 5) 
C. 1), 4) dan 5) 

 
25. Ciri planet : 

1) memiliki cincin dengan zat penyusun gas dan cairan 
2) periode rotasi hampir sama dengan bumi 
3) struktur batuannya sangat lunak 
4) memiliki satelit Phobos dan Deimos 
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5) diberi julukan sebagai planet merah 
Ciri-ciri planet Mars terdapat pada angka .... 
A. 1), 2) dan 3)     D. 2), 4) dan 5) 
B. 1), 3) dan 5)     E. 3), 4) dan 5) 
C. 2), 3) dan 4) 

 
26. Pergerakan tektonisme yang paling banyak menimbulkan korban adalah .... 

A. erosi      D. abrasi 
B. longsoran     E. tsunami 
C. sedimentasi 

 
27. Gerak Tektonik yang banyak memberikan pengaruh besar terhadapkehidupan adalah .... 

A. patahan     D. epirogenetik negatif 
B. lipatan     E. orogenentik 
C. epirogenetik positif 

 
28. Gerakan tektonik menyebabkan terjadinya arus konveksi mantel bumi yang .... 

A. menimbulkan getaran sampai muka bumi 
B. terjaidnya getaran hanya pada kulit bumi 
C. menyebabkan goncangan pada inti bumi 
D. menarik massa lempeng bumi lainnya 
E. mendukung pergerakan lempeng bumi lainnya 

 
29. Gejala gunung api ; 

1) intrusi magma    4) munculnya geyser 
2) ekstrusi magma    5) erupsi areal 
3) erupsi eksplosif 
Gejala vulkanisme  terdapat pada angka .... 
A. 1), 3) dan 4)     D. 2),3) dan 5) 
B. 1), 4) dan 5)     E. 3), 4) dan 5) 
C. 2), 3) dan 4) 

 
30. Tindakan terbaik yang harus dilakukan saat berada dalam ruangan/ bangunan terjadi gempa 

adalah .... 
A. menelpon pihak berwajib   D. berlindung di bawah meja 
B. berteriak minta tolong   E. secepatnya keluar gedung dengan lift 
C. diam di tempat 

 
31. Pernyataan : 

1) rumah sederhana bentuk panggung 
2) bahan bangunan seringan mungkin 
3) konstruksi dengan penahan beban yang memadai 
4) struktur pondasi yang sangat dalam dari bata merah 
5) menggunakan atap rumah dari genting 
Prinsip pembuatan rumah tahan gempa sebagai upaya mitigasi bencana terdapat pada angka .... 
A. 1), 2) dan 3)     D. 2), 3) dan 5) 
B. 1), 2) dan 4)     E.  3), 4) dan 5) 
C. 1), 3) dan 5) 
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32. Setiap hari ratusan meteor masuk ke dalam atmoser bumi dan sebagian di antaranya menjadi 
ancaman bagi penduduk bumi bila sampai jatuh ke permukaan bumi. Tetapi sebelum jatuh ke 
permukaan bumi meteor tersebut terbakar habis di lapisan … 
A. mesosfer     D. termosfer 
B. stratosfer     E. ozon  
C. troposfer 

 
33. Pemanasan udara secara langsung oleh matahari karena adanya penyerapan sebagian panas 

bumi oleh uap air, debu, asam arang dan zat asam yang terdapat dalam udara disebut proses … 
A. absorbsi 
B. difusi 
C. adveksi 
D. konduksi 
E. refleksi 

 
34. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1)   arah lereng medan 
2)   sudut datangnya sinar matahari 
3)   letak daerah konvergensi antar tropik 
4)   lama waktu penyinaran matahari 
5)   bentuk medan suatu tempat 
Dari pernyataan di atas yang termasuk faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya curah 
hujan di suatu tempat adalah pernyataan pada nomor … 
A. 1), 2), 3)     D. 2), 3), 4) 
B. 1), 2), 4)     E. 3), 4), 5) 
C. 1), 3), 5) 

 
35. Pola aliran sungai yang terbentuk di pegunungan lipatan adalah .... 

A. pola rektanguler    D. pola radial sentripetal 
B. pola dendritik    E. pola trelis 
C. pola radial sentrifugal 

 
36. Faktor yang memengaruhi infiltrasi adalah .... 

A. kemiringan dan permukaan tanah  D. tingkat resistensi batuan dan luas tanah 
B. vegetasi dan besarnya suhu udara  E. luas permukaan dan besarnya suhu udara 
C. permukaan tanah dan vegetasi 

 
37. Pernyataan : 

1) tekstur tanah    4) kesuburan tanah 
2) warna tanah     5) porositas tanah 
3) kelembapan tanah 
Faktor-faktor yang memengaruhi infiltrasi terdapat pada angka .... 
A. 1), 2) dan 3)     D. 2), 3) dan 4) 
B. 1), 3) dan 5)     E. 2), 4) dan 5) 
C. 1), 4) dan 5) 
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38. Pola aliran sungai di daerah dengan relief relatif datar adalah  pola .... 
A. rektanguler     D. radial sentripetal 
B. dendritik     E. trelis 
C. radial sentrifugal 

 
39. Perhatikan pernyataan berikut. 

1)   klimatik, edafik dan fisiografis  4) tanah, relief dan tumbuhan 
2)   manusia, hewan dan tumbuhan  5) manusia, iklim dan fisiografis 
3)   curah hujan, suhu dan kelembaban 
Faktor lingkungan abiotik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna adalah nomor … 
A. 1) dan 2)     D. 3) dan 4) 
B. 1) dan 3)     E. 3) dan 5) 
C. 2) dan 5)  

 
40. Faktor yang berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan/tanaman menurut Junghun adalah 

.... 
A. ketinggian tempat     D. organisme 
B. letak lintang      E. angin 
C. jenis tanah 

 
41. Sebaran hutan Indonesia dari barat ke timur adalah ..... 

A. sabana tropik – hutan hujan tropik – hutan musim 
B. sabana tropik – hutan musim – hutan hujan tropik 
C. hutan musim – sabana tropik – hutan hujan tropik 
D. hutan hujan tropik – hutan musim – sabana tropik 
E. hutan hujan tropik – saban tropik – hutan musim 

 
42. Jenis-jenis fauna : 

1) tapir        4) lutung 
2) badak        5) orangutan 
3) banteng 
Fauna khas yang terdapat di pulau Jawa terdapat pada angka .... 
A. 1), 2) dan 3)     D. 2), 3) dan 4) 
B. 1), 3) dan 5)     E. 2), 4) dan 5) 
C. 1), 4) dan 5) 

 
43. Faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah.... 

A. iklim, organisme, bahan induk, topografi, waktu 
B. iklim, organisme, bahan induk, tekanan,waktu 
C. iklim, bahan induk, waktu, ketinggian, tutupan vegetasi 
D. bahan induk, waktu, tekstur, tutupan vegetasi, topografi, 
E. bahan induk, organisme, tekstur, topografi, waktu 

 
44. Jenis  flora  dan  fauna  di  Indonesia  banyak  mempunyai  persamaan  dengan  flora  dan  

fauna  di  dunia, terutama di wilayah .... 
A. neartik       D. australian 
B. ethiopian       E. paleartik 
C. oriental 
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45. Perhatikan jenis-jenis fauna berikut. 
1)   salamander, bison, kalkun, caribou  4) harimau, orang utan, gajah, badak 
2)   unta, zebra, jerapah, antelope, badak 5) gorilla, simpanse, lemur, kucing 
3)   cendrawasih, buaya, kura-kura, kakatua 
Merupakan jenis fauna wilayah Ethiopian adalah … 
A. 1) dan 2)       D. 3) dan 4) 
B. 1) dan 4)       E. 3) dan 5) 
C. 2) dan 5)  

 
46. Hutan dapat berfungsi untuk menjaga banyaknya bunga tanah (humus) dari bahaya erosi 

karena hutan dapat mengikat atau menahan air hujan. Fungsi ini disebut … 
A. fungsi sosial     D. menjaga keadaan udara 
B. fungsi hidrologis    E. fungsi orologis 
C. fungsi ekonomi 

 
47. Alam Nusa Tenggara Timur sebagian besar berupa Sabana, sehingga aktivitas penduduknya 

cocok untuk mengembangkan .... 
A. perikanan         D. peternakan 
B. industri            E. pertanian 
C. pengolahan kayu 

 
48. Persebaran hutan hujan tropik di Pulau Kalimantan mendukung aktivutas ekonomi penduduk 

setempat di bidang .... 
A. peternakan dan pertanian      D. perladangan dan pertanian 
B. pertambangan dan perkebunan  E. pertanian dan peternakan 
C. perkayuan dan rotan 

 
49. Hewan berbulu tebal seperti bidson, beruang kutub, dan panda memiliki habitat di wilayah 

Amerika Utara, Kanada dan Siberai. Faktor yang paling berpengaruh terhadap habitat tersebut 
adalah .... 
A. biotik         D. geografik 
B. edafik          E. fisiografik 
C. klimatik 

 
50. Pak Mustar tinggal di Bogor, dia bekerja di Jakarta, sehingga setiap hari pulamg pergi Bogor 

Jakarta. Mobilitas penduduk tersebut dinamakan .... 
A. emigrasi          D. urbanisasi 
B. transmigrasi        E. sirkuler 
C. Imigrasi 

 
51. Pak Edy yang tinggal di Jakarta memilih pulang ke kampung halamannya untuk menetap di 

sana. Mobilitas seperty Pak Edy termasuk .... 
A. ruralisasi         D. reurbanisasi 
B. penglaju         E. urbanisasi 
C. remigrasi 
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52. Masalah yang ditimbulkan pertumbuhan penduduk Indonesia adalah .... 
A. kesehatan dan kebersamaan     D. politik dan kekuasaan 
B. lapangan kerja dan tempat tinggal     E. lapangan kerja dan politik 
C. pendidikan dan kepemimpinan 

 
53. Dampak pertumbuhan penduduk rendah dan pendapatan per kapita tinggi di suatu negara 

adalah peningkatan .... 
A. harapan hidup       D. tingkat kemiskinan 
B. beban ketergantungan     E. mobilitas penduduk 
C. tingkat pengangguran 

 
54.  Salah satu faktor penyebab dinamika penduduk di daerah perkotaan adalah .... 

A. lapangan kerja yang terbatas hingga penduduk ke luar 
B. mobilitas penduduk ke perkotaan yang rendah 
C. penduduk pendatang yang tinggi mencari pekerjaan 
D. tingkat kelahiran penduduk di perkotaan rendah 
E. interaksi penduduk di daerah perkotaan lebih intensif 

 
55. Ikan, rumput laut dan energi gelombang menurut tempatnya  termasuk sumber daya .... 

A. akuatik         D. hayati 
B. teristis     E. hewani 
C. dapat diperbaharui 

 
56. Klasifikasi SDA yang tidak dapat diperbaharui dan termasuk galian golongan A adalah .... 

A. batubara, minyak bumi dan uranium    D. kaolin, pasir besi dan marmer 
B. emas, perak dan mika       E. alumunium, pasir kuarsa dan gas alam 
C. kapur, batubara dan emas 

 
57. Faktor penghambat dalam penggunaan sumber daya alam adalah .... 

A. jumlah penduduk banyak dan kurangnya tenaga ahli 
B. iklim tidak menentu dan investasi modal sedikit 
C. kurangnya tenaga ahli dan kurangnya modal 
D. kurangnya modal dan jumlah penduduk banyak 
E. sumber daya banyak dan beraneka ragam 

 
58. Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan adalah .... 

A. pembangunan dilaksanakan secara bertahap 
B. penghematan anggaran pembangunan 
C. menjamin kesinambungan pembangunan antargenerasi 
D. memastikan tidak menimbulkan pencemaran 
E. menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup 

 
59. Pemanfaatan lahan pertanian yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan adalah .... 

A. menanami lahan dengan satu jenis tanaman secara berturut-turut 
B. memberi pupuk sebanyak-banyaknya agar tanah subur 
C. menanami lahan dengan berbagai jenis tanaman dalam waktu  yang sama 
D. melakukan rotasi tanaman agar tanah terjaga kesuburannya 
E. menggunakan traktor sebagai pengganti bajak agar lebih cepat 
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60. Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan banjir dan untuk kelestarian lingkungan hidup 

adalah .... 
A. membuat taman air mancur dan taman kota 
B. membangun pemukiman dan taman di bantaran sungai 
C. membuat sumur resapan dan penghijauan 
D. membangun gedung dan kawasan terbuka hijau 
E. menyediakan alat indikator banjir dan pompa 

 
61. Pernyataan : 

1) melakukan penghijauan di sepanjang sungai 
2) melarang pembuangan sampah di pinggir sungai 
3) menyediakan tempat penampungan sampah sementara 
4) melakukan reboisasi sungai bagian hulu 
5) mengeruk dasar sungai secara berkelanjutan 
Upaya pengendalian banjir pada musim hujan akibat pendangkalan sungai oleh endapan 
lumpur terdapat pada angka .... 
A. 1), 2) dan 3)     D. 2), 3) dan 5) 
B. 1), 2) dan 4)       E. 3), 4) dan 5) 
C. 1), 4) dan 5) 

 
62. Gempa tsunami Aceh tahun 2004 membawa dampak  kerusakan infrastruktur dan lingkungan 

hidup yang sangat parah. Langkah yang perlu dilakukan untuk pengendalian kasus tersebut 
adalah .... 
A. dibentuk tim geologi untul pemetaan daerah 
B. koordinasi untuk bantuan sosial dari luar negeri 
C. dibuat papan peringatan bahaya tsunami 
D. relokasi pemukiman penduduuk 
E. pembuatan tanggul alam sekitar pantai 

 
63. Perhatikan gambar sebagai berikut 

Gambar  peta  di  samping  merupakan  hasil proyeksi…. 
A. Azimuthal 
B. silinder 
C. limas 
D. kerucut 
E. mercator 

 
64. Peta : 

 Peta barang tambang 
 Peta tata guna lahan 
 Peta administrasi wilayah 
Infromasi yang diperoleh dari peta tersebut adalah .... 
A. hasil pertambangan dan persebaran aktivitas 
B. wilayah pertambangan dan kondisi wilayahnya 
C. potensi daerah dan pemanfaatan wilayah 
D. persebaran aktivitas tambang dan hasil-hasilnya 
E. daerah pertambangann dan persebaran penduduk 
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65. Jenis-jenis peta : 

 Peta curah hujan 
 Peta persebaran gunung api 
 Peta jenis-jenis tanah 
Informasi yang diperoleh dari peta di atas adalah .... 
A. daerah yang cocok untuk pariwisata 
B. wilayah subur untuk pertanian 
C. daerah yang mempunyai curah hujan tinggi 
D. keadaan iklim daerah tersebut 
E. daerah rawan bencana 
 

66. Jenis Peta : 
 Peta topografi 
 Peta tata guna lahan 
 Peta iklim 
Informasi keruangan yang diperoleh dari peta tersebut adalah .... 
A. ketinggian tempat, pemukiman dan curah hujan 
B. jaringan jalan, jarak antar kota dan vegetasi 
C. luas wilayah, arah dan curah hujan 
D. ketinggian, curah hujan dan vegetasi 
E. jenis tanah, angin dan curah hujan 
 

67. Peta yang diperlukan penduduk untuk meminimalisir kemacetan dan demi kelancaran mudik 
lebaran adalah .... 
A. Peta persebaran desa      D. Peta persebaran penduduk 
B. Peta jalur transportasi   E. Peta lokasi peristirahatan 
C. Peta kepadatan penduduk 

 
68. Jenis peta yang diperlukan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada 

penelitian penyebab kemarau panjang di wilayah Indonesia adalah .... 
A. peta topografi dana arah angin 
B. peta suhu udara dan kelembaban udara 
C. peta arus dan suhu air laut 
D. peta morfologi dan tekanan udara 
E. peta navigasi dan curah hujan 

 
69. Jika pabrik gula pasir didirikan di wilayah perkebunan maka pertimbangannya adalah .... 

A. biaya transportasi murah dan dekat dengan sumber energi 
B. mudah mendapat ijin usaha dan jauh dari pemukiman 
C. dekat dengan bahan baku dan sumber energi 
D. mudah mendapatkan bahan baku dan sumber tenaga kerja 
E. mudah memperoleh tenaga kerja dan dekat sumber energi 
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70. Wilayah yang cocok digunakan untuk mengembangkan industri pertanian sesuai gambar 
adalah .... 
A. I, mudah jalur transportasinya 
B. II, dekat dengan bahan baku 
C. III, dekat dengan sumber tenaga kerja 
D. IV, dekat dengan tujuan pemasaran 
E. V, mudah mendapatkan ijin usaha 

 
 
 
71. Daerah X seperti gambar sesuai untuk industri genteng dan batu bata, karena .... 

A. dekat dengan bahan baku industri 
B. dekat dengan tenaga kerja 
C. jauh dari pemukiman penduduk 
D. dekat dengan sumber air 
E. dekat dengan pemasaran 

 
 
 
72. Pemanfaatan citra dalam bidang pertanian adalah perekaman .... 

A. pemetaan pengguna lahan 
B. hasil pertanian dari waktu ke waktu 
C. kegunaan lahan dari masa ke masa 
D. pola musim tanam dengan produknya 
E. pergerakan pola tanam di lahan pertanian 

 
73. Manfaat Sistem Informasi Geografis di bidang kelautan adalah untuk .... 

A. perencanaan pembangunan pelabuhan laut 
B. menganalisa daerah persebaran tambang 
C. menganalisa daerah rawan bencana 
D. pengamatan curah hujan di laut 
E. pengamatan daearh pasang surut 

 
74. Keunggulan penggunaan Sistem Informasi Geografi dalam kehidupan adalah ... 

A. pemanfaatan meteorologi suatu wilayah 
B. pemantauan daerah bencana alam 
C. pengamatan perubahan garis pantai 
D. pengamtaann suhu permukaan laut 
E. tampilan ouput bisa dalam 3D 

 
75. Manfaat penginderaan jauh : 

 Pemetaan penggunaan lahan 
 Pemantauan distribusi sumber daya alam 
 Perencanaan pembangunan wilayah 
Manfaat penginderaan jauh tersebut khusus di bidang .... 
A. sumber daya alam dan lingkungan     D. geologi dan pertanahan 
B. tata guna lahan dan pertanahan     E. geologi dan pembangunan wilayah 
C. pembangunan dan lingkungan 
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76. Karakteristik obyek pada citra : 
 Bentuk dan ukuran rumah sama 
 Pola perumahan memanjang mengikuti jalan tanah 
 Jarak rumah satu sama lain sama 
 Sekitar rumah terdapat pekarang yang luasnya sama 
 Tampak ada tanaman dari bertekstur sedang sampai kasar 
Obyek yang tergambar kemungkinan pemukiman di daerah .... 
A. pedesaan     D. perkotaan 
B. pantai         E. pegunungan 
C. transmigrasi 
 

77. Pernyataan : 
1) menginventarisir jaringan transportasi 
2) menentukan daerah unggulan transportasi 
3) menyebarkan jaringan perhubungan 
4) menyediakan informasi kependudukan 
5) menetukan batas-batas sebuah negara 
Manfaat Sistem Infromasi Geografis dalam kehidupan sehari-hari terdapat angka .... 
A. 1), 2) dan 3)     D. 2), 4) dan 5) 
B. 1), 2) dan 4)     E. 3), 4) dan 5) 
C. 1), 3) dan 5) 

 
78. Salah satu manfaat Sistem Informasi Geografi dalam bidang pertanian dan kehutanan antara 

lain .... 
A. pemetaan batas areal sebuah waduk 
B. pemetaan lokasi pemukiman dan transmigrasi 
C. perencanaan kota yang berkaitan dengan ruang 
D. informasi potensi fisik dan non fisik desa 
E. inventarisasi lahan kritis 
 

79. Pernyataan : 
1) peningkatan sarana infra struktur 
2) penduduk bekerja di sektor pertanian, industri dan jasa 
3) perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri 
4) jaringan transportasi dan komunikasi meningkat 
Manfaat Sistem Infromasi Geografis sesuai data di atas adalah untuk .... 
A. menginventarisir sumber daya alam 
B. memperkecil biaya pemetaan 
C. perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah 
D. identifikasi daerah banjir dan miskin 
E. dapat mempercepat proses pengembangan wilayah 

 
80. Keterbatasan Sistem Infromasi Geografis secara manual adalah .... 

A. menciptakan kombinasi yang rumit sangat mudah 
B. menghitung statistik relatif mudah dilakukan 
C. memerlukan ruang banyak untuk penyimpanan data 
D. membutuhkan pekerja tidak terampil sebagai penata layout 
E. menentukan infromasi mudah bagi pengguna 
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81. Angka 5 pada pada gambar sesuai dengan teori sektor menunjukkan zona .... 

A. pemukiman kelas rendah 
B. pemukiman kelas menengah 
C. pemukiman kelas atas 
D. penglaju 
E. industri manufaktur 

 
 
 
 
82. Angka 4 pada gambar sesuai dengan teori sektor menunjukkan zona .... 

A. pemukiman kelas rendah 
B. pemukiman kelas menengah 
C. pemukiman kelas atas 
D. penglaju 
E. industri manufaktur 

 
 
 
 
83. Penduduk kota A 3.000 jiwa dan kota B 12.000 jiwa serta jarak kota A dan kota B adalah 45 km. 

Jika antara kota A dan B akan didirikan fasilitas kesehatan, maka fasilitas tersebut seharusnya 
didirikan pada titik .... 
A. 15 km dari kota A     D. 22 km dari kota B 
B. 15 km dari kota B    E. 25 km antara kota A dan B 
C. 22 km dari kota A 

 
84. Kota X berpenduduk 1.000.000 jiwa dan kota Y 250.000 jiwa, serta jarak antara kota X – Y adalah 

39 km. Titik hentinya adalah .... 
A. 13 km dari kota X    D. 17 km dati kota Y 
B. 13 km dari kota Y    E. 19 km dari kota X 
C. 17 km dari kota X 

 
85. Penduduk kota P 12.000 jiwa, dan kota Q 6.000 jiwa serta jarak kota P dengan kota Q adalah 25 

km. Lokasi pembangunan pusat perbelanjaan yang tepat adalah pada jarak .... 
A. 12,50 km antara kota P dan Q  D. 10,37 km dari kota P 
B. 17,73 km dari kota P   E. 10,37 km dari kota Q 
C. 17,33 km dari kota Q 

 
86. Pembangunan wilayah lebih tepat ke arah .... 

A. I, karena udara sejuk 
B. II, karena lahan tidak produktif 
C. III, karena lahan lebih murah 
D. IV, karena mengurangi kepadatan 
E. V, agar masyarakat berwirausaha 
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87. Arah pembangunan wilayah seperti gambar ke arah kawasan industri dengana alasan .... 
 
 
 
 
 
 
 

A. jalur transportasi lancar dari pusat kota 
B. pola pikir masyarakat maju dan dekat bandara 
C. daerah berkembang pesat dan dataran rendah 
D. dekat dengan lokais kerja dan pengembangan usaha 
E. industri padat karya dan memerlukan tenaga kerja 

 
88. Ciri-ciri: 

1. Kawasan yang jarang penduduknya terdapat ditengah kota (pusat kota) 
2. Kepadatan yang tinggi terdapat disekeliling tengah kota sehingga bentuk ini menyerupai 

cincin 
3. Pergerakan lalu lintas utama juga berbentuk cincin dan dibantu oleh beberapa jalur yang 

menuju ke CBD 
4. Bentuk kota seperti ini banyak terdapat di Belanda, misalnya kota Haarlem, Amsterdam, 

Utrecht, Rotterdam dan sebagainya. 
Kota metropolis yang dimaksud termasuk dalam bentuk .... 

A. metropolis memusat        D. metropolis bintang 
B. metropolis menyebar       E. metropolis cincin 
C. metropolis galaktika  

 
89. Prasarana sosial ekonomi dari pusat kota yang lama disebar, sehingga produksi pertanian dan 

bahan makanan, kantor, pabrik, museum, perguruan tinggi, rumah sakit, tersebar dimana-
mana. Kepadatan penduduk yang rendah dan kegiatan sosial ekonomi yang menyebar 
memerlukan memerlukan kendaraan pribadi dalam transportasi dan juga memerlukan 
komunikasi untuk menjembatani jarak seperti telepon, radio, televise, dinas pos, rumah sakit 
dan lain sebagainya yang tersebar dimana-mana. Data tersebut di atas adalah bentuk kota  .... 

A. metropolis memusat       D. metropolis bintang 
B. metropolis menyebar    E. metropolis cincin 
C. metropolis galaktika  

 
90. Perhatikan gambar berikut ini. 
 

Gambar di samping adalah salah satu model pengembangan  
wilayah di negara maju yang disebut dengan ….  
A. metropolis memusat 
B. metropolis menyebar  
C. metropolis galaktika  
D. metropolis bintang 
E. metropolis cincin 
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91. Pengembangan wilayah kota seperti pada gambar berikut ini disebut pola …  
 

A. metropolis bintang 
B. metropolis memusat 
C. metropolis galaktika 
D. metropolis menyebar 
E. metropolis cincin 

 
 
 
92. Negara Jepang merupakan negara industri terbesar kedua setelah Amerika serikat. Yang bukan 

faktor penyebab industri Jepang maju adalah .... 
A. Penduduknya suka bekerja keras dan disiplin 
B. Sistem perhubungan atau transportasi lancar 
C. Melaksanakan politik dumping 
D. Tersedia modal yang cukup tinggi 
E. Sumber daya alamnya melimpah 

 
93. Amerika Serikat dan Kanada yang berada di Amerika Utara merupakan negara maju karena .... 

A. Penguasaan teknologi yang tinggi 
B. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 
C. Kemajuan dalam bidang industri sangat pesat 
D. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah 
E. Letak yang strategis pada jalur perdagangan dunia 

 
94. Karakteristik demografi negara maju ditandai dengan .... 

A. tingkatnya pertumbuhan yang pesat   D. kepadatan penduduk tinggi 
B. angka ketergantungan tinggi     E. piramida penduduk stationer 
C. penduduk rata-rata usia muda 

 
95. Karakteristik negara berkembang adalah .... 

A. sebagai produser barang-barang tersier   D. sebagai produser barang-barang primer 
B. sumber daya alam dikelola sendiri    E. sumber daya manusia banyak sekali 
C. sebagai produser barang-barang sekunder 

 
96. Perhatikan indikator di bawah ini! 

1)   pertumbuhan penduduk tinggi 
2)   kualitas sumber daya manusia tinggi 
3)   tingkat buta huruf tinggi 
4)   tingkat harapan hidupnya tinggi 
5)   tingkat kematian dan kelahiran rendah 
6)   banyak yang menikah usia muda (usia dini) 
Yang termasuk indicator negara maju dari segi pendidikan ditunjukkan oleh nomor … 
A. 1), 2), 3) 
B. 1), 3), 5) 
C. 2), 3), 4) 
D. 2), 4), 5) 
E. 4), 5), 6) 
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97. Perhatikan negara-negara di bawah ini ! 
1)   Pilipina 
2)   Jepang 
3)   India 
4)   Korea Selatan 
5)   Korea Utara 
Yang termasuk negara berkembang adalah … 
A. 1, 2, dan 3       D. 2, 4, dan 5 
B. 2, 3, dan 4     E. 3, 4, dan 5 
C. 1, 3, dan 5 
 

98. Brasil merupakan satu berkembag yang berada di wilayah .... 
A. Amerika Utara        D. Amerika Selatan 
B. Amerika Tengah      E. Karibia 
C. Kanada 

 
99. Perhatikan daftar negara berikut : 

1) RRC 
2) Kanada 
3) Rusia 
4) Taiwan 
Merupakan negara berkembang dan dikenal sebagai negara industri baru ditunjukkan oleh 
nomor .... 
A. 1) dan 2)       D. 2) dan 3) 
B. 1) dan 3)       E. 3) dan 4) 
C. 1) dan 4) 

 
100. Sebagian besar negara di Eropa tergolong maju yang ditandai dengan tingkat kesehatn dan 

pendidikan tinggi, kebebasan politik, penguasaan teknologi, pendapatan perkapita dan 
pertumbuhan ekonomi yang stabil. Berikut ini yang termasuk negara maju yang terletak di 
Eropa Tengah adalah .... 
A. Rusia        D. Austria 
B. Jerman        E. Inggris 
C. Meksiko 

 
 




