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OPTIMALISASI NILAI UJIAN NASIONAL 01 

   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. Hutan-hutan yang di permukaan bumi tersebar tidak merata dan berbeda karena dipengaruhi 

oleh iklim dan letak lintang.  
Penjelasan fenomena geosfer berikut ini menggunakan prinsip … 
A. distribusi      D. interaksi  
B. deskripsi      E. korologi 
C. interelasi  

 
02. Sebagian besar penduduk yang bertempat tinggal di tepi pantai memiliki mata pencaharian 

sebagai nelayan.  
 

Prinsip geografi yang digunakan dalam penjelasan gejala geosfer di atas adalah prinsip … 
A. distribusi      D. interaksi  
B. deskripsi      E. korologi 
C. interelasi  

 
03. Pembangunan kawasan permukiman elite selalu memperhatikan unsur-unsur yang saling 

berkaitan dan mendukung kegiatan pembangunan tersebut, misalnya jaringan jalan, tata air 
tanah, listrik, telepon dan sarana prasarana lainnya.  

 
Pembangunan ini menggunakan prinsip … 
A. distribusi      D. interaksi  
B. deskripsi      E. korologi 
C. interelasi  

 
04. Banyaknya korban  pada saat terjadinya  erupsi Merapi di Yogyakarta,  Magelang, Klaten  dan 

Boyolali karena bantuan sulit mencapai lokasi bencana, hal ini berkaitan dengan konsep... 
A. jarak      D. keterjangkauan 
B. pola      E. lokasi 
C. morfologi 

 
05. Suatu wilayah belum tentu menguntungkan bagi penduduknya, tetapi mungkin sangat 

bermanfaat bagi penduduk yang lainnya. Keadaan tersebut dapat dipelajari dengan 
menggunakan konsep …. 
A. lokasi     D. anglomerasi 
B. jarak      E. keterjangkauan 
C. nilai kegunaan 
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06. Berikut ini contoh fenomena geografi yang berkaitan dengan konsep aglomerasi adalah … 
A. sepeda sangat berguna dan penting untuk melaksanakan aktivitas keseharian masyarakat 
B. orang-orang dari golongan ekonomi menengah ke atas akan berkumpul pada perumahan 

tertentu, yaitu perumahan elit 
C. daerah pedalaman akan sulit berkembang jika susah dijangkau karena belum tersedianya 

sarana dan prasarana transportasi 
D. pusat perbelanjaan hamper pasti di bangun di daerah padat penduduk dan tidak mungkin 

di daerah yang sepi. 
E. harga suatu produk pertanian akan semakin mahal jika semakin jauh dari pusat produksi 

pertaniantersebut. 
 
07. Hal di bawah ini yang berkaitan dengan konsep Aglomerasi adalah... 

A. harga produk pertanian lebih mahal jika harus diangkut  ke pasar yang jauh 
B. di perkotaan terdapat daerah kumuh, elit, RSS, daerah campuran dan lain-lain 
C. desa menyediakan bahan pangan, sedangkan kota menghasilkan produk industri 
D. di gurun air sungai sulit 
E. daerah perbukitan ditanami tanaman keras 

 
08. Akhir tahun 2003 wilayah Lampung dilanda banjir dan tanah longsor. Bencana tersebut diduga 

kuatkarena penambangan kapur, illegal loging (penebangan hutan) untuk areal pertanian 
sertapermukiman. Kesimpulan penyebab banjir dan longsor tersebut sangatlah kompleks dan 
saling terkaitantara unsur fisik dan sosial.  

 
Pernyataan di atas merupakan gambaran analisis geografi yang menggunakan pendekatan .... 
A. keruangan     D.  lokasi 
B. kelingkungan    E. areal differentation 
C. kompleks wilayah 

 
09. Pemanasan global (global warming) disebabkan ulah manusia di muka bumi dalam ketamakan 

memenuhi kebutuhan hidup. Dari fenomena tersebut berdampak terhadap bencana-bencana 
yang tidak ada habis- habisnya bahkan sangat mengerikan bagi umat manusia, misalnya saja: 
badai di berbagai belahan bumi, pemanasan yang dapat mencairkan kedua kutub.  

 
Dari contoh kasus di atas geografi akan dikaji dengan pendekatan ...... 
A. keruangan     D. lingkungan 
B. kompleks wilayah    E. perbedaan wilayah 
C. ekologi 

 
10. Seseorang yang ingin mendirikan pabrik dengan lingkungan pemukiman memerlukan kajian 

yang mendalam dalam geografi hal ini bisa dianalisis dengan menggunakan pendekatan ... 
A. keruangan     D. kompleks wilayaH 
B. kewilayahan     E. multidisiplin 
C. kelingkungan 

 
11. Di beberapa tempat di Indonesia terjadi kasus Gizi buruk. Dalam mengkaji permasalahan 

tersebut maka yang harus ddikaji adalah faktor manusia dan kondisi fisik di mana kejadian 
tersebut terjadi. 
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Penedekatan geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu .... 
A. pendekatan keruangan   D. pendekatan aktivitas manusia 
B. pendekatan kelingkungan    E. pendekatan perbedaan wilayah 
C. pendekatan kompleks wilayah   

 
12. Pengamatan gejala, fakta, atau masalah geografi di suatu tempat dengan meninjau sebarannya, 

interrelasinya, dan interaksinya dalam ruang tertentu, karena ruang tersebut akan memberikan 
karakteristik pada kesatuan gejala tersebut, termasuk salah satu dari prinsip-prinsip geografi, 
yaitu prinsip .... 
A. persebaran      D. korologi 
B. interrelasi      E.  interpretasi 
C. deskripsi 

 
13. Letusan gunung api mengeluarkan material vulkanik yang bermanfaat bagi kesuburan tanah 

sehingga daerah sekitar gunung api digunakan masyarakat untuk lahan pertanian. 
Prinsip geografi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah .... 
A. prinsip persebaran    D. prinsip deskripsi 
B. prinsip distribusi    E.  prinsip korologi 
C. prinsip interelasi 

 
14. Tanaman teh tumbuh baik di dataran tinggi sedangkan tanaman mangrove tumbuh baik di 

daerah pantai berlumpur. 
Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena itu adalah .... 
A. konsep lokasi    D. konsep jarak 
B. konsep diferensiasi area   E. konsep pola 
C. konsep aglomerasi 

 
15. Penyebaran wabah virus flu burung di suatu tempat dapat diungkap mulai dari ciri-ciri unggas 

atau orang  yang  terkena  virus  flu  burung,  penyebab,  penyebarannya,  intensitasnya  serta  
interelasinya dengan gejala- gejala lain di sekitarnya. Maka sebaiknya kajian yang digunakan 
oleh geografi berupa pendekatan…. 
A.   ekologi     D. regional 
B.   korologi     E. ekosistem 
C.   kompleks wilayah 

 
16. Cara  bertani  di  daerah  berlereng  atau  terjal  menggunakan  sistem  sengkedan,  pernyataan  

tersebut  dalam kajian geografi termasuk prinsip .... 
A.   deskripsi     D. distribusi 
B.   interdependensi    E. interelasi 
C.  korologi 

 
17. Perhatikan fenomena berikut : 

1) perististiwa jebolnya tanggul Situgintung 
2) politik menjelang pemilu 
3) pemilihan lokasi transmigrasi 
4) pola keruangan kota 
5) peningkatan arus urbanisasi 
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Fenomena geografi yang dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan kelingkungan 
adalah .... 
A. 1       D. 4 
B. 2      E. 5 
C. 3 

 
18. Tumbuhan dan hewan dalam kajian ilmu geografi termasuk dalam aspek …  

A. abiotik     D. sosial 
B. biotik     E. nonfisik 
C. topologi 

 
19. Keterkaitan geografi dengan disiplin ilmu lainnya dapat dibedakan menurut aspek fisik 

maupun aspek sosialnya. Berikut ini merupakan aspek sosial adalah .... 
A. bentuk permukaan bumi di daerah perbukitan 
B. kondisi suhu di wilayah dataran tinggi 
C. curah hujan ekstrem pada bulan Januari 2011 
D. pasar malam sekaten menjelang upacara grebeg 
E. banjir lahar dingin Merapi meluap di kali putih 

 
20. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1)   persebaran penduduk 
2)   perbedaan iklim 
3)   relief muka bumi 
4)   pertumbuhan ekonomi 
5)   perbedaan jenis tanah 
Termasuk aspek fisik geografi adalah .... 
A. 1, 2, 3     D. 2, 3, 5 
B. 1, 3, 5     E. 3, 4, 5 
C. 2, 3, 4 

 
21. Produktivitas lahan pertanian sangat dipengaruhi oleh unusr hara, bahan induk tanah, tekstur 

dan struktur tanah. 
Fenomena tersebut merupakan .... 
A. aspek sosial-budaya    D. aspek fisik 
B. aspek ekonomi    E. aspek nonfisik 
C. aspek ekologi 
 

22. Keterkaitan geografi dengan disiplin ilmu lain dibedakan menurut aspek fisik dan aspek sosial. 
Di bawah ini termasuk aspek sosial  adalah .... 
A. Kimiawi     D. fenomena alam yang dapat diamati 
B. Biologis     E. antropologis 
C. astronomis 

 
23. Pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga ke selatan, 

merupakan hasil pengerjaan lempeng-lempeng tektonik dalam proses .... 
A. divergen     D.  sesar mendatar 
B. berjauhan     E. subduksi 
C. transform fault  
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24. Daratan besar yang bakal menjadi benua Amerika Selatan dari gambar pergerakan benua 

berikut ditunjukkan oleh nomor … . 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
E. 6 

 
 
 
25. Menurut teori Apungan dan Pergeseran Benua terdapat bukti-bukti yang menguatkan bahwa 

benua-benua mengalami pergeseran, wilayah tersebut  mempunyai kesamaan formasi geologi 
yaitu… 
A. pantai barat Afrika dengan pantai timur Benua Amerika Selatan 
B. pantai barat Benua Amerika Selatan dengan pantai timur Benua Afrika  
C. pantai selatan Benua Afrika dengan pantai barat benua Amerika Selatan  
D. pantai barat Benua Eropa dengan Pantai barat Benua Asia Utara 
E. Greenland dengan Alaska 

 
26. Sesar San Andreas di Amerika Barat, Sesar Semangko di Sumatera, Sesar Oyo di Bantul 

Yogyakarta merupakan wilayah labil gempa akibat pergeseran lempeng tektonik . . .  
A. konvergen     D.  subduktion  
B. divergen     E.  menunjam 
C. transform  

 
27. Perhatikan skema batas konvergen di bawah ini . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dari  proses  bertumbukannya  lempeng  benua  dan  lempeng  dasar  samudera  maka  akan  
muncul bentukan .... 
A.   gunung api     D. sesar 
B.   tanggul raksasa (ridge)   E. lipatan 
C.   patahan 
 

28. Bukti tentang kebenaran dari teori Teori pengapungan benua (Continental drift theory) oleh 
oleh Alfred Wegenerpada 1912 adalah  
A. kesamaan garis pantai Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan bagian timur 
B. terdapatnya tanggul dasar samudera (Mid Oceanic Ridge), seperti Atlantic dan Pasific ridge 
C. semakin jauh dari punggung tengah samudera, umur batuan semakin tua 
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D. terbentuknya Pegunungan Rockydan Pegunungan Andes 
E. gerakan saling menjauh antara lempeng Afrika dengan Amerika bagian selatan 
 

29. Fenomena yang terjadi, sebagai berikut: 
1)  Perenggangan lempeng yang disertai pertumbukan kedua tepinya. 
2)  Pembentukan tanggul dasar samudera (med ocean ridge) di sepanjang tempat 

perenggangan lempeng-lempeng tersebut. 
3)  Aktivitas vulkanisme laut dalam yang menghasilkan lava basa berstruktur bantal (lava 

bantal) dan hamparan leleran lava encer, dan 
4)  Aktivitas gempa. 
Fenomena tersebut merupakan contoh dari.... 
A. konvergensi      D. subduksi 
B. divergen     E. Plate tectonic 
C. transform 

 
30. Tata surya berasal dari bola gas yang bersuhu tinggi dan berputar sangat cepat. Karena 

perputaran yang sangat cepat, sehingga terlepaslah bagian-bagian dari bola gas tersebut dalam 
ukuran dan jangka waktu yang berbeda-beda. Bagian- bagian yang terlepas itu berputar dan 
akhirnya mendingin membentuk planet-planet, sedangkan bola gas asal dinamakan matahari. 
Pembentukan tata surya di atas merupakan inti dari teori …  
A. Planetesimal     D. Bintang Kembar 
B. Awan debu     E.  Pasang surut 
C. Nebula 

 
31. Tata surya berasal dari adanya bahan-bahan padat kecil yang disebut planetesimal yang 

mengelilingi inti yang berwujud gas bersuhu tinggi. Gabungan bahan-bahan padat kecil itu 
kemudian membentuk planet-planet, sedangkan inti massa yang bersifat gas dan bersuhu tinggi 
membentuk matahari. 
Penjelasan di atas merupakan inti dari teori …  
A. planetesimal     D.  awan debu  
B. bintang kembar    E.  nebula 
C. pasang surut  

 
32. Perhatikan gambar berikut ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar di atas atas merupakan penjelasan dari teori terbentuknya tata surya yaitu …  
A. Teori planetesimal    D. Teori awan debu  
B. Teori bintang kembar   E.  Teori nebula 
C. Teori pasang surut  
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33. Jagat raya akan selalu berada pada kondisi yang tetap dan akan tampak sama sampai kapanpun 
dan di manapun. Terbentuknya jagat raya pada pendapat di atas merupakan inti dari teori … 
A. planetesimal     D. dentuman besar 
B. keadaan tetap    E.  osilasi 
C. jagat Raya Mengembang 

 
34. Jagat raya pada awalnya terbentuk dari massa tunggal yang memiliki suhu dan energi yang 

sangat besar sehingga massa tunggal tersebut meledak dengan dahsyat. Peristiwa ini 
merupakan inti dari teori … 
A. protoplanet     D.  dentuman besar 
B. keadaan tetap    E.  osilasi 
C. jagat raya mengembang 

 
35. Perhatikan gambar berikut ini 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jagat raya berkembang dan berubah dari kiri ke kanan seperti pada gambar. Perubahan ini 
merupakan pendapat pada teori … 
A. Osilasi     D.  Nebula 
B. Kontraksi     E.  Jagat raya mengembang 
C. Keadaan tetap 

 
36. Tata surya berasal dari kabut panas yang berpilin. Pilinannya berupa gumpalan kabutyang 

membentuk bola besar, bagian tengahnya sebagai matahari dan gumpalan kabut di sekitarnya 
sebagai planet-planet. Teori Nebula lebih dikenal dengan teori .... 
A. Kant laplace     D. Weizsaeker 
B. Chamberlin Moulton   E. P.Kuiper 
C. Jeans Jeffreys 

 
37. Teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu, salah satu 

gumpalan awan itu mengalami pemampatan. Pada proses pemampatan partikel-partikel debu 
tertarik kebagian pusat awan kemudian memadat dan membentuk gumpalan tunggal besar. 
Bagian inilah yang kemudian menjadi matahari. Merupakan isi dari .... 
A. Teori Nebula atau teori Kabut  D. Teori Awan Debu (teori proto planet) 
B. Teori Planetisimal    E. Teori Big Bang 
C. Teori Pasang Surut 
 

38. Jagat raya terbentuk dari hasil ledakan karena adanya reaksi pada inti massa. Pernyataan ini 
merupakan inti dari teori .... 
A. big bang theory     D.  oscillating theory 
B. nebulae theory     E.  planetesimal theory 
C. teori kabut 
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39. Jarak rata-rata ke Matahari 228 juta km, periode revolusi 687 hari, periode rotasi  24 jam 37 
menit. Diameter planet 6.790 km, Mempunyai dua satelit alam, yakni Phobosdan Deimos. Data 
tersebut merupakan fakta dari planet 
A. Mars      D. Saturnus 
B. Merkurius     E. Jupiter 
C. Venus 

 
40. Data Satelit : mempunyai satelit alam yang jumlahnya paling banyak yaitu sekitar 13 satelit, di 

antaranya terdapat beberapa satelit yang ukurannya besar yaitu Ganimedes, Calisto, Galilea, Io 
dan Europa. Date tersbut merupakan satelit dari planet .... 
A. Mars      D. Saturnus 
B. Merkurius     E. Jupiter 
C. Venus 

 
41. Jenis batuan yang bernilai ekonomi tinggi .... 

A. obsidian,  schist, konglomerat  D. marrner, batu sabak,  dan  belerang 
B. intan,  pirit, dan  andesit   E. konglomerat,  batu  permata,  dan  kuarsa 
C. korundum,  topaz  dan  intan 
 

42. Fenomena : 
1)  pergantian musim 
2)  pergantian siang dan malam, 
3)  perbedaan waktu, 
4)  perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi, 
5)  lamanya siang dan malam, dan 
6)  terlihat rasi bintang berbdeda di bumi. 
Akibat rotasi bumi sesuai dengan nomor ... 
A. 1), 2) dan 3)     D. 3), 4) dan 5) 
B. 1), 2) dan 4)     E. 4), 5) dan 6) 
C. 2), 3) dan 4) 
 

43. Revolusi adalah perputaran suatu benda mengitari benda lainnya. Bukti bumi berevolusi adalah 
.... 
A. paralaks bintang (beda lihat bintang) dan terjadinya aberasi cahaya bintang. 
B. gerak semu matahari dan perubahan lamanya siang dan malam, 
C. pergantian musim, dan terlihatnya rasi bintang yang berbeda 
D. peredaran semu dan pergantian siang dan malam, 
E. perbedaan waktu dan perbedaan percepatan gravitasi 

 
44. Pernyataan: 

(1)  kerusakan  pemukiman  penduduk; 
(2)  tanah  di sekitar  gunung menjadi subur; 
(3)  tanah  pertanian  tertutup  abu vulkanik; 
(4)  banyak penduduk  migrasi ke daerah  lain; 
(5)  menyebabkan  adanya  wisata  pegunungan. 
Dampak  positif vulkanisme pada kehidupan  penduduk  terdapat pada  angka .... 
A. (1)  dan  (3) 
B. (1)  dan  (5) 
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C. (2)  dan  (4) 
D. (2) dan  (5) 
E. (3) dan  (4) 

 
45. Dampak  positif vulkanisme bagi penduduk  adalah .... 

D. sebagai  daerah  wisata   D. penyedia  sumber  air  bersih 
E. pengembangan  usaha  peternakan  E. tanah  sekitarnya  menjadi subur 
F. potensi  tambang  batubara 

 
46. Pada saat  terjadi  gempa,  masih  banyak  karyawan  yang  berada  di lantai  tiga  sebuah 

perkantoran.  Agar terhindar  dari  timbunan  bangunan, yang  seharusnya  dilakukan  adalah 
.... 
A. turun  melalui  lift  agar cepat  sampai  di bawah 
B. turun  melalui  tangga  darurat 
C. diam  di  tempat  agar tidak  menguras  tenaga 
D. bersembunyi  di bawah kolong meja 
E. berteriak  sekeras-kerasnya  minta tolong 

 
47. Pernyataan : 

(1) ikuti  petunjuk petugas  keamanan; 
(2)  jauhi persimpangan; 
(3)  hindari  gedung  bertingkat;  
(4)  hentikan  kendaraan  di tempat  lapang 
(5) lindungi  kepala dari benda-benda  berbahaya 
Mitigasi bencana  gempa  saat  sedang mengendarai  mobil terdapat  pada  angka .... 
A. (1), (2),  dan (3)    D. (2), (3), dan  (4) 
B. (1), (3),  dan (4)    E. (2), (4), dan  (5) 
C. (1), (3), dan  (5) 

 
48. Secara umum  pulau  Kalimantan  memiliki  jenis  tanah bagian tengah selain tanah  gambut  

juga  banyak terdapat 
A. tanah  vulkanik    D. tanah  aluvial 
B. tanah  terarosa    E. tanah  regosol 
C. tanah  podzol 

 
49. Jenis  tanah  utama  di pulau Sumatera  bagian barat dan Sumatera bagian  timur  adalah .... 

A. tanah  aluvial  dan tanah  vulkanik  D. tanah  podzol  dan tanah  aluvial 
B. tanah  vulkanik dan tanah  organosol E. tanah  terarosa  dan tanah  vulkanik 
C. tanah  aluvial  dan tanah  podzol 

 
50. Jenis  tanah  utama di Jawa  dan  Kalimantan  adalah .... 

A. tanah  gambut  dan  tanah  andosol D. tanah terarosa  dan  tanah  andosol 
B. tanah  vulkanik  dan  tanah  gambut E. tanah andosol dan  tanah  gambut 
C. tanah  kapur  dan  tanah  gambut 
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51. Manakah yang benar dari ciri-ciri tanah dan wilayah penyebarannya di bawah ini. 

 
 
52. Berikut ini beberapa cara penanggulangan kerusakan tanah : 

1)   menanam tanaman searah garis kontur 
2)   pembuatan guludan/tanggul-tanggul sawah 
3)   menanami dengan tanaman penutup tanah 
4)   terasering untuk mencegah tanah hilang akibat erosi 
5)   pemupukan untuk memperbaiki struktur tanah 
Penanggulangan kerusakan tanah dengan metode mekanik ditunjukkan oleh nomor … 
A. 1) dan 2)     D. 2) dan 4) 
B. 1) dan 3)     E. 3) dan 5) 
C. 1) dan 5)  

 
53. Manakah A, B, C, D, atau E yang menunjukkan ciri awan kumulus ? 

 
 
54. Gerakan massa air laut dari suatu tempat ke tempat lain secara vertikal berupa upwelling 

memiliki keuntungan  berupa .... 
A. pembangkit tenaga listrik air laut 
B. ciri-ciri tsunami 
C. tempat berkumpulknya ikan karena banyaknya plankton 
D. jalur trasportasi perhubungan antar pulau 
E. sebagai batas wilayah laut antarnegara 

 
55. Berikut ini macam-macam flora di Indonesia : 

1)   kayu mahoni    4)   matoa 
2)   kenari hitam     5)   jati 
3)   kayu cendana 
Yang termasuk jenis flora Indonesia timur adalah … 
A. 1) dan 3)     D. 2) dan 4) 
B. 1) dan 4)     E.  3) dan 5) 
C. 1) dan 5) 
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56. Contoh-contoh fauna yang sama antara oriental dengan Ethiopian yaitu … 
A. unta, gajah, singa    D. badak, singa, panda 
B. jerapah, komodo, harimau   E.  orang utan, komodo, bison 
C. tapir, jaguar, kudanil 

 
57. Perhatikan taman-taman nasional berikut ! 

1) Gunung Leuser    4).   Way Kambas 
2) Meru Betiri     5).   Gede Pangrango 
3) Bromo Tengger  
Yang termasuk taman nasional yang terdapat di pulau Jawa adalah .. 
A. 1), 2), 3)     D.  2), 3), 5) 
B. 1), 3), 5)     E.  3), 4), 5) 
C. 2), 3), 4) 

 
58. Peta penyebaran penduduk dapat memper lihatkan ....  

A. komposisi penduduk   D. jumlah angkatan kerja 
B. rasio jenis kelamin penduduk  E. tingkat pendidikan penduduk 
C. kepadatan penduduk 
 

59. Kayu cendana di Indonesia banyak ditemukan di kawasan .... 
A. Maluku      D. Lombok 
B. Sulawesi Selatan    E. Riau 
C. Nusa Tenggara  

 
60. Simbol yang digunakan untuk menggambarkan  data kualitatif berupa jalan, sungai, dan batas  

wilayah disebut dengan simbol .... 
A. titik       D. area 
B. garis      E. lingkaran 
C. batang 

 
61. Informasi  yang diperolah  pengguna dari  membaca  peta  banjir  adalah .... 

A. lokasi  dan  luas  genangan  banjir  D. volume dan  ketinggian  genangan  air 
B. luas  dan  tingkat  genangan  air  E. ketinggian dan  lokasi  genangan  air 
C. tingkat  dan  volume  genangan  air 

 
62. Jarak  O - P pada  peta  8  cm  dan jarak P  -  Q = 3 cm  seperti  ilustrasi  gambar,  titik Q terletak  

pada ketinggian  .  .  .  dan  cocok  untuk  .... 
 

A. 91 5 m, perkebunan  kina 
B. 920 m, kehutanan 
C. 925  m, perkebunan  kina 
D. 930  m, petani  buah 
E. 935  m, tanaman  coklat 
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63. Jika jarak A -  C = 4  cm,  jarakA - B = 25  m seperti gambar.  Titik B pada peta kontur terletak  
pada  ketinggian  ...  dan  cocok  untuk  .... 

 
A. 925  m, hutan  lindung 
B. 925 m, perkebunan teh  dan  kopi 
C. 930 m, tanaman  tumbuhan 
D. 930 m, tanaman  padi 
E. 935 m, perkebunan  kelapa  sawit 

 
 
64. Peta yang  dibutuhkan  pengembang perumahan  (developer)  dalam  perencanaan 

pembangunan  rumah  adalah ..... 
A. Korografi     D. kadasfer 
B. Tinjau     E. geografis 
C. topografi 

 
65. Untuk  meningkatkan  produksi hasil pertanian,  kesesuaian  antara jenis tanaman  dan kondisi  

lahan  perlu dipertimbangkan  sehingga memerlukan  jenis  peta  tertentu yaitu .... 
A. peta  curah hujan dan   peta  luas  lahan D. peta  jenis tanah  dan peta  musim tanam 
B. peta curah hujan  dan peta  jenis tanah E. peta  luas  lahan dan  peta  pemupukan 
C. peta  tekanan udara  dan peta  curah hujan 

 
66. Daerah  X seperti gambar grafis  tata guna  lahan  dimanfaatkan  untuk industri  gula karena  ....  
 

A. dekat dengan jalan  raya 
B. dekat dengan  bahan  baku 
C. jauh  dari  permukiman  penduduk 
D. dekat dengan  pasar 
E. jauh  dari lahan pertanian 

 
 
 
 
67. Perhatikan data berikut : 

1)   persebaran permukiman penduduk 4)   lokasi persebaran gunungberapi 
2)   lokasi pusat pemerintahan   5)   daerah resapan air 
3)   lokasi persebaran batuan kapur  6)   peta jaringan jalan 
Untuk mendapatkan lokasi yang tepat, perusahaan yang mengembangkan industri semen akan 
menggunakan informasi geografi … 
A. 1), 2) dan 3)     D. 1), 3) dan 6) 
B. 1), 2) dan 4)     E. 3), 5) dan 6) 
C. 1), 4) dan 5)  
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68. Industri  yang  cocok untuk  daerah  A seperti  gambar  adalah ... 
 

A. industri  hasil tangkapan  laut 
B. industri  pengolahan  makanan 
C. industri  pariwisata 
D. industri  kerajinan laut 
E. industri  garment 
 
 
 

69. Ciri-ciri  citra: 
(1)  bentuk  memanjang; 
(2) rona sangat cerah; 
(3)  lebar  seragam; 
(4)  terdapat  pertemuan dengan  sudut  lancip. 
Fenomena  geosfer sesuai  dengan  ciri  tersebut  adalah  .... 
A. jalan  kereta  api    D. pola  aliran  sungai 
B. garis pantai     E. delta  sungai 
C. jalan raya 

 
70. Ciri-ciri citra: 

(1) berbentuk  tajuk  bintang; 
(2)  berkelompok; 
(3)  rona  gelap; 
(4)  situs air payau. 
Bentang  alam sesuai ciri-ciri  tersebut  adalah .... 
A. Kelapa     D. aren 
B. Palma     E. sawit 
C. sagu 

 
71. Pemanfaatan  citra di  bidang  hidrologi adalah .... 

A. pengamatan  perubahan  garis pantai D. analisis  dan ramalan  cuaca 
B. pengamatan  daerah  aliran sungai  E. pengamatan  tinggi  gelombang 
C. pemantauan  wilayah  bencana  tsunami 

 
72. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam bidang sumber daya alam dapat menentukan .. 

A. penyebaran, perubahan dan mobilitas penduduk 
B. pengelolaan dan pemantauan tingkat produktivitas petani 
C. pengendalian dan transportasi serta komunikasi 
D. perubahan luas lahan maupun pengelolaan hutan 
E. menentukan lokasi yang cocok untuk dijadikan daerah permukiman 

 
73. Manfaatkan  citra inderaja  di  bidang  Geologi adalah .... 

A. pemetaan  kepadatan  penduduk 
B. mengidentifikasi  tumpahan  minyak  mentah 
C. menggambarkan  kenampakan patahan 
D. penentuan  situs  purbakala 
E. perencanaan  penggunaan  tanah 
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74. Salah  satu  keunggulan  Sistem Informasi  Geografis  adalah  .... 
A. dapat  dipanggil  ulang  secara  cepat 
B. dapat  mengidentifikasi  daerah  rawan  banjir 
C. membutuhhan  biaya  yang  cukup  besar 
D. dapat  memantau perkembangan  pantai 
E. mengevaluastperkembangancuaca 

 
75. Keunggulan  pcnggunaan  data vektor  derlarn  Sistem Informasi  Geografis  adalah  .... 

A. mempunyai resolusi  spasial  yang  tinggi 
B. struktur  datanya  rumit 
C. memerlukan  biaya  tinggi  untuk  perangkat lunaknya 
D. transfonnasi  proyeksi  sulit  dilakukan 
E. analisis  keruangan mudah  dilakukan 

 
76. Informasi  data  Sistem lnformasi  Geografis: 

(1)  analisis  bentuk  topografi; 
(2) inventarisasi  kesesuaian  lahan; 
(3)  perencanaan  tataguna  lahan; 
(4) analisis  rute perjalanan  logistik. 
 
Manfaat Sistem  Informasi  Geografis  di  bidang  militer  terdapat  pada  angka  .... 
A. (1) dan  (2)     D. (2)  dan  (3) 
B. (1) dan  (3)     E. (2)  dan  (4) 
C. (1) dan  (4) 

 
77. Pernyataan: 

(1) ketersediaan  migas; 
(2)  ketersediaan  batubara dan  emas; 
(3)  ketersediaan  besi dan  tembaga. 
 
Manfaat Sistem Informasi  Geografis  sesuai pernyataan tersebut  adalah .... 
A. menyusun kembali  daerah  terbelakang 
B. pencegahan  terjadinya bencana 
C. inventariasi  sumber  daya alam 
D. peningkatan  impor  sumber  daya  alam 
E. optimalisasi  penggunaan  sumber daya  alam 

 
78. Ciri utama  pola  keruangan  desa  adalah 

A. jarak  antar  bangunan sama  D. bangunan cenderung mengelompok 
B. bangunan  tertata  dengan  baik  E. alur  transportasi  dirancang  baik 
C. arahpembangunan  rapi 
 

79. Pola permukiman tersebar akan lebih cocok berada pada daerah tertentu antara lain … 
A. daerah yang dilalui aliran sungai 
B. daerah yang dilalui jalan raya 
C. daerah yang bertopografi kasar 
D. daerah yang belum aman dari binatang buas 
E. daerah pegunungan 
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80. Pernyataan: 
(1)  wilayahnya membentuk  zona  yang  heterogen; 
(2) di beberapa  wilayah  muncul daerah  kumuh/slum  area; 
(3)  pola  keruangan  dipengaruhi  kondisi  alam  seperti memanjang  sungai dan pantai; 
(4) dalam  satu  wilayah  mempunyai  hubungan  keluarga; 
(5)  pola  keruangan memanfaatkan teori  konsentris  dan sektor. 
 
Ciri-ciri pola  tata  ruang  kota  terdapat  pada  angka .... 
A. (1), (2),  dan  (3)    D. (2), (4),  dan  (5) 
B. (1),  (2), dan  (5)    E. (3), (4),  dan  (5) 
C. (1), (3),  dan  (4) 

 
81. Dampak negatif interaksi desa kota adalah … 

A. kemajuan bidang perhubungan antar kota 
B. cakrawala pengetahuan masyarakat bertambah 
C. tumbuhnya sikap konsumtif pada masyarakat 
D. berkembangnya sektor informal baik di desa maupun kota 
E. tersedianya bahan mentah yang cukup untuk indutri di kota 

 
82. Akibat interaksi  desa-des a antara  lain: 

(1) lahirnya  pemukiman  kumuh dan miskin (slum  area); 
(2)  meningkatkan  keanekaragaman  mata  pencaharian; 
(3 ) meningkatkan  pendapatan  penduduk; 
(4)  menumbuhkan  kesadaran  penduduk  tentang  pentingnya  pendidikan; 
(5) menimbulkan pemekaran  wilayah; 
 
Dampak interaksi  desa-kota yang dapat dirasakan  oleh masyarakat  desa terdapat  pada 
angka.... 
A. (1), (2),  dan  (4)    D. (2),  (3), dan  (4) 
B. (1), (2),  dan  (5)    E. (3), (4),  dan  (5) 
C. (1), (3),  dan  (5) 

 
83. Dampak  positif adanya  interaksi  desa-kota  di pedesaan  adalah.... 

A. adanya  tempat  pemasaran  hasil industri 
B. pasokan bahan mentah terutama  bahan  pangan  terpenuhi 
C. perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke permukiman 
D. tersedia  tenaga  kerja  produktif bidang  pertanian 
E. tingkat  pengetahuan  penduduk  desa  meningkat 

 
84. Angka 2 dan 4  seperti  pada  gambar  menurut  teori  sektoral  adalah zona  .... 
 

A. peralihan  dan  permukiman kelas  menengah 
B. permukiman kelas  rendah  dan kelas atas 
C. pusat  kegiatan  dan  permukiman kelas  rendah 
D. peralihan  dan  permukiman kelas  rendah 
E. pusat  kegiatan  dan Peralihan 
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85. Jumlah  penduduk  kota  A adalah  50.000 jiwa  dan  kota  B  adalah 2.000 jiwa.  Jarak  kota  A 

dan B adalah  12 km.  Lokasi ideal  untuk  mendirikan pompa  bensin  di .... 
A. 2  km  dari  kota  A    D. 8,6 km  dari  kota  A 
B. 2  km  dari  kota  B    E. 8,6 km  dari  kota  B 
C. 7 km  dari  kota  B 

 
86. Arah  pengembangan  wilayah  seperti gambar lebih  pesat ke  arah  angka  ...  karena ... 
 

A. 1, daerah  agraris 
B. 2, mengurangi polusi 
C. 3, tanahnya  masih  luas 
D. 4, transportasinya  lancar 
E. 5, menjadi  tempat  rekreasi 

 
 
 
87. Pembangunan  wilayah  desa  akan  berkembang  ke arah angka .... 
 

A. 1 : tanahnya subur 
B. 2 : topografi seragam 
C. 3 : sumber air banyak 
D. 4 : topografi datar 
E. 5 : terjaga keamanan 

 
 
 
88. Model pengembangan wilayah  pola  metropolis memusat dengan ciri kegiatan  sosial ekonomi  

.... 
A. tinggi  dan  kepadatan  penduduk  rendah 
B. rendah dan kepadatan  penduduk  tinggi 
C. tinggi  dan kepadatan  penduduk  tinggi 
D. rendah  dan  kepadatan  penduduk  rendah 
E. lemah  dan  kepadatan  penduduk  tinggi 

 
89. Kota yang  terbentuk  dengan  kepadatan  penduduk  terletak  disekeliling  tengah  kota adalah 

model  pengembangan  wilayah pola  .... 
A. metropolis galaktika   D. metropolis menyebar 
B. metropolis bintang    E. metropolis memusat 
C. metropolis cincin 

 
90. Kepadatan penduduk  rendah  dan  kegiatan  sosial  ekonomi  menyebar  sehingga  dibutuhkan 

alat  komunikasi.  Wilayah  sesuai ciri-ciri  tersebut  dinamakan  .... 
A. metropolis galaktika   D. metropolis memusat 
B. metropolis menyebar   E. metropolis cincin 
C. metropolis bintang 
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91. Ciri-ciri suatu  negara: 
(1)  laju  pertumbuhan  penduduk  rendah; 
(2)  komoditi ekspor berupa  bahan  mentah; 
(3)  produktivitas  dan  daya  saing  rendah; 
(4)  angka  harapan  hidup tinggi; 
(5)  penggunaan  sumber energi tinggi; 
(6) angka  ketergantungan  penduduk  tinggi.  

 
Karakteristik  negara  maju  terdapat  pada  angka .... 
A. (1),  (2),  dan  (3)    D. (2),  (3), dan  (6) 
B. (1),  (3), dan  (6)    E. (2),  (4),  dan  (5) 
C. (1),  (4), dan  (5)  

 
92. Karakteristik  penduduk: 

(1)  tingkat  sumber  daya  manusia rendah; 
(2)  tingkat  pendidikan  rendah; 
(3)  produktivitas  rendah; 
(4) penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  tinggi; 
(5) angka  harapan  hidup tinggi. 
 
Ciri negara  berkembang  terdapat  pada  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) 

 
93. Karakteristik  kependudukan  negara-negara  berkembang  adalah  .... 

A. angka  kematian  rendah   D. jumlah  penduduk  miskin sedikit 
B. angka  pertumbuhan  penduduk  tinggi E. pendapatan  penduduk  tinggi 
C. tingkat  pengangguran rendah 

 
94. Perhatikan pernyataan berikut! 

1)   pendapatan perkapita rendah 
2)   sebagian besar penduduk bekerja di sektor industri 
3)   pertumbuhan penduduk rendah 
4)   tingkat harap hidup rendah 
5)   sebagian besar penduduk tinggal di perdesaan 
 
Ciri-ciri negara berkembang adalah nomor … 
A. 1) dan 2)     D. 3) dan 5) 
B. 1) dan 4)     E. 4) dan 5) 
C. 2) dan 3) 

 
95. Kondisi  negara: 

(1)  tingkat  pendidikan  tinggi; 
(2)  kornoditas  ekspor berupa  produk  industri; 
(3) kegiatan  industri  berteknologi tinggi; 
(4) angka  kelahiran dan  kematian  tinggi; 
(5) aktivitas  industri  berbasis  perlaaian. 
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Karakteristik  negara  maju terdapat  pada  angka  .... 
A. (1), (2), dan (3)    D. (3), (4), dan (5) 
B. (2), (3), dan  (5)    E. (1), (3), dan  (5) 
C. (2), (4), dan  (5) 

 
96. Perhatikan indikator berikut ! 

1. usia harapan hidup tinggi     4. tingkat pendidikan tinggi 
2. kualitas kesahatan penduduk sangat baik   5. angka kematian bayi tinggi 
3. pertumbuhan penduduk tinggi    6.pendapatan perkapita rendah 
Kondisi sosial di Negara berkembang ditunjukkan oleh nomor … 
A. 1, 2, 3     D.  3, 5, 6 
B. 1, 3, 5     E. 4, 5, 6 
C. 2, 4, 5 

 
97. Sebagian besar negara di Eropa tergolong maju yang ditandai dengan tingkat kesehatan dan 

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

 
98. Negara maju  yang terdapat  di kawasan Benua Eropa  adalah .... 

A. Prancis, Jerman,  Inggris  dan  Polandia D. Swedia, Prancis, Georgia,  dan Spanyol 
B. Prancis, Jerman,  Inggris,  dan  Italia E. Norwegia,  Hongaria,  Jerman,  dan Spanyol 
C. Swedia, Inggris,  Rusia,  dan  Portugal 

 
99. Negara maju di  benua  Asia  adalah .... 

A. Taiwan,  China,  dan  Jepang  D. China,  Jepang.  dan Singapura 
B. Korea  Utara, Singapura,  dan  Jepang E. Jepang,  Korea  Utara,  dan  Filipina 
C. Korea  Selatan,  Jepang,  dan Singapura 
 

100. Negara-negara  di Benua Amerika: 
(1)  Brazil;     (4) Mexico;  
(2)  Amerika  Serikat;     (5) Argentina. 
(3)  Kanada; 
 
Negara maju  terdapat  pada  angka ....  
A. (1) dan  (2)     D. (3) dan  (4) 
B. (1) dan  (3)     E. (4) dan  (5) 
C. (2) dan  (3) 

 




