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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 8 JAKARTA 
Jl. Taman Bukitduri Tebet Jakarta Selatan Ph. 8295455 Fax : 8351782 

 

 
TRY OUT UJIAN NASIONAL KE-5 

   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. Adanya perbedaan dan persamaan flora dan fauna di permukaan bumi menunjukkan bahwa 

geografi dalam menganalisa gejala-gejala alam memerlukan prinsip.... 
A. deskripsi     D. persebaran 
B. korologi     E. interaksi 
C. interelasi 

 
02. Semakin terjal lereng akan memiliki tanah yang semkain tipis, karena lereng yang terjal erosi 

semakin intensif. Konsep geografi untuk memahami fenomena di atas adalah .... 
A. kosep diferensiasi area   D. konsep keterkaitan ruang 
B. konsep interaksi interdependensi  E. konsep pola 
C. konsep morfologi 

 
03. 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. 
 
Pendekatan 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 

 
04. 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 

 
05. 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 
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06. Aktivitas masyarakat Nusa Tenggara Barat dominan pada aktivitas peternakan khususnya 
kuda.  Hal itu sesuai dengan bioma sabana di daerah tersebut akibat intensitas curah hujan yang 
relatuf sedikit. 
 
Pendekatan geografi untuk mengkaji kasus di atas adalah .... 
A. pendekatan keruangan   D.  pendekatan ekologi 
B. pendekatan kompleks wilayah  E.  pendekatan regional 
C. pendekatan topik 

 
07. 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 

 
08. 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 

 
09. Perhatikan fenomena berikut : 

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

10. Fenomena geosfer : 
1. ladang berpindah    4. perkebunann rakyat 
2. gunung meletus    5. hasil hutan 
3. badai salju 
Fenomena yang termasuk aspek fisik terdapat pada angka …. 
A. 1 dan  2     D.  3 dan  5 
B. 1 dan  4     E.   4 dan  5 
C. 2 dan  3 
 

11. 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 
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12. 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 

 
13. Perhatikan gambar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanda X pada peta di atas menunjukkan bakal terjadinya benua atau daratan .....  
A.   India      D. Indonesia 
B.   Madagaskar     E. Papua New Guinea 
C.   Australia 
 

14. Perhatikan skema pergerakan benua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Penambahan luas samudera-samudera dunia 
2.  Formasi batuan pantai barat benua Afrika sama dengan pantai Timur Amerika  
3.  Terbentuknya Pegunungan Jaya Wijaya  
4.  Terbentuknya pantai berteras Pulau Timor 
5.  Ditemukannya deposit batubara di wilayah iklim sedang dan dingin 
 
Nomor manakah yang menjadi bukti adanya pergerakan lempeng ?  
A.   1, 2 dan 5     D. 4, 5, dan 1 
B.   2, 3, dan 4     E.  5, 1, dan 2 
C.   3, 4, dan 5 
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15. 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 

 
16. Gempa  yang  dilanjutkan  dengan  tsunami  di  Aceh  tanggal  26  desember  2004.  Disebabkan  

oleh tumbukan antara dua lempeng samudera, yaitu lempeng .... 
A.   Indoaustralia dengan Pasifik  D. Indo Australia dengan Afrika 
B.   Indoaustralia dengan lempeng Asia E. Afrika dengan Asia 
C.   Pasifik dengan Asia 
 

17. 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 
D. terbentuknya Pegunungan Rockydan Pegunungan Andes 
E. gerakan saling menjauh antara lempeng Afrika dengan Amerika bagian selatan 
 

18. 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 
 
 

19. 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. Merupakan teori pembentukan Tata Surya ... 
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A. Teori planetesimal (Moulton dan Chamberlain) 
B. Teori nebula (Kant dan Laplace) 
C. Teori pasang surut (Jeans dan Jeffreys) 
D. Teori bintang kembar (Lyttleton) 
E. Teori awan debu (Weizsaecker dan Kuiper) 

 
20. Teori jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan masa 

ekspansi atau mengembang yang disebabkan oleh adanya reaksi inti hidrogen, pada tahap ini 
terbentuklah galaksi-galaksi. Pernyataan tersebut merupakan isi dari ... 
A. teori  big bang    D. teori  ledakan  besar 
B. teori  keadaan  tetap   E. teori  galaktocentris 
C. teori  antroposentris 

 
21. Ciri-ciri Planet : 

1) jarak rata-ratanya hanya sekitar 57,8 juta km 
2) suhu udara pada siang hari sangat panas (mencapai 4000C) 
3)  sedangkan malam hari sangat dingin ( -2000C) 
4) periode revolusinya sekitar 88 hari 
5) periode rotasinya sekitar 59 hari. 
 
Planet sesuai dengan ciri tersebut adalah .... 
A. Merkurius     D.  Uranus 
B. Jupiter     E.   Venus 
C. Saturnus 

 
22. Jenis batuan yang bernilai ekonomis tinggi dan merupakan  batuan silika adalah .... 

A. Aquamarine, peridot, amethyst  ( kecubung ) 
B. Ruby, Sapphire, chrysoberyl 
C. Intan, Spinel, chrysoberyl 
D. Jade ( Giok ), Lapis Lazuli, Spinel 
E. Jade ( Giok ), peridot, amethyst  ( kecubung ) 
 

23. Pernyataan : 
1) terjadinya siang dan malam 
2) perubahan posisi matahari di Utara atau Selatan Khatulistiwa 
3) terjadinya perubahan musim 
4) pembelokan arah angin 
5) terjadinya gerhana matahari 
 
Akibat revolusi bumi sesuai dengan nomor .... 
A. 1), 2) dan 4)     D.  2), 3) dan 5) 
B. 1), 2) dan 5)     E.  3), 4) dan 5) 
C. 1), 3) dan 4) 

 
24. Dampak adanya gunung api : 

1) letusan  gunung api    4) gas beracun  
2) sumber energi    5) objek wisata 
3) sumber mineral    6) tanah longsor 
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Merupakan dampak positif adanya gunung berapi adalah .... 
A. 1), 2) dan 3)     D.   2), 3) dan 5 
B. 1), 2) dan 4)     E.    4), 5) dan 6) 
C. 2), 3) dan 4 
 

25. Tindakan yang paling tepat jika tertjadi tsunami dan berada dalam perjalanan di perahu adalah 
... 
A. perahu diarahkan menuju daratan secepatnya 
B. meninggalkan perahu memakai pelampung 
C. mengarahkan perahu ke tengah lautan 
D. melapor ke pelabuhan utama 
E. berkumpul di geladak  

 
26. Tanah tidak subur yang terbentuk dari pelapukan batuan  kapur. Daerah penyebaran terdapat 

di Nusa Tenggara, Maluku dan Jawa Tengah. Tanah yang dimaksud adalah tanah .... 
A.   terrarosa     D.  margalith 
B.  gambut      E.  mediteran 
C.   regosol 

 
27. Manakah yang benar dari ciri-ciri tanah dan wilayah penyebarannya di bawah ini. 

 
 
28. Lapisan yang berfungsi untuk kepentingan telekomunikasi radio terdapat pada .... 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Eksosfer     D. troposfer 
B. Termosfer     E. tropopause 
C. stratosfer 

 
29. Keadaan suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh .... 

A. lamanya penyinaran dan kemiringan tempat 
B. lamanya penyinaran dan keadaan fisik muka bumi 
C. sudut datang sinar matahari dan jenis tumbuhan 
D. keadaan awan dan  banyaknya pabrik 
E. keadan fisik muka bumi dan danau/sungai 
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30. Keberadaan  awan  menandakan  akan  datangnya  hujan  besar,  kilat/guntur  dan  terkadang  
disertai butiran es. Awan yang dimaksud adalah awan .... 
A.  kumulus     D. nimbostratus 
B.  kumulunimbus    E. stratus 
C.  sirus 

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

 
 

32. Perhatikan Gambar berikut ini 
 

Berdasarkan gambar di samping yang termasuk  
wilayah air tanah dalam ditunjukan nomor .... 
A.  1      D. 4 
B.   2      E. 5 
C.   3 

 
 
33. Pasang surut air laut terjadi akibat dari pengaruh .... 

A.   adanya gravitasi bulan dan matahari D. tumbukan dengan daratan 
B.   tiupan angin     E. perbedaan kadar garam (salinitas) 
C.   perbedaan suhu 

 
34. Proses yang terjadi pada nomor 3  dan 5  pada gambar berikut ini adalah .... 
 

A. Presipitasi dan evaporasi    
B. Evaporasi dan transpirasi    
C. Transpirasi dan presipitasi 
D. Presipitasi dan run off 
E. Infiltrasi dan evaporasi 
 

 
 
35. Perhatikan gambar berikut . 
 

Gambar di samping menunjukan pola aliran sungai .... 
A. Rektanguler      
B. Dendritik     
C. Anular 
D. Sentripetal 
E. Sentrifugal 
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36. 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 
 

37. Tekstur tanah, kegemburan, dan air tanah merupakan faktor fisik yang memengaruhi 
pertumbuhan  tanaman, termasuk ke dalam .... 
A. faktor biotik      D. faktor edafik 
B. faktor fisiografi     E. faktor morfologi 
C. faktor b iota  

 
38. Daerah  Kalimantan Tengah  sebagian besar terdiri  hutan hujan tropis sehingga  aktivitas  

penduduknya di bidang  .... 
A. pertanian tadah hujan   D. perikanan darat 
B. petani anggrek    E. perkebunan teh 
C. perburuan hewan 
 

39. Ciri-ciri fauna di wilayah Indonesia Bagian Timur antara lain …. 
A.   bersuara merdu, didominasi jenis unggas yang berbulu indah  
B.   mamalia dan berbadan besar 
C.   melata dan karnifora 
D.   mirip dengan fauna Indonesia bagian barat dan timur 
E.   berbulu halus dan jenis mamalia berbadan besar 

 
40. Perhatikan peta persebaran hewan dunia di bawah ini. 
 

Daerah persebaran fauna Ethiopian dan fauna  
Neartik ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 1 dan 2      
B. 1 dan 3      
C. 2 dan 3 
D. 3 dan 1 
E. 5 dan 4 

 
 
41. Langkah  atau  cara  yang  harus  dilakukan  pemerintah  sehubungan  dengan  persoalan  

ledakan penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia antara lain adalah 
.... 
A.   Program keluarga berencana dan peningkatan pendidikan 
B.   Peningkatan pendidikan dan pemerataan fasilitas kehidupan 
C.   Program Keluarga Berencana dan pelaksanaan program transmigrasi 
D.   Wajib belajar 12 tahun dan pendidikan gratis 
E.   Pembukaan lapangan kerja dan peningkatan sarana kesehatan 
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42. Peta penyebaran penduduk dapat memperlihatkan ....  
A. komposisi penduduk   D. jumlah angkatan kerja 
B. rasio jenis kelamin penduduk  E.  tingkat pendidikan penduduk 
C. kepadatan penduduk 

 
43. Komuter adalah orang yang melakukan migrasi dengan cara .... 

A. menetap di daerah tujuan dengan permanen 
B. tidak menetap di daerah tujuan dengan permanen 
C. pagi-pagi pergi ke kota dan sore hari pulang ke tempat asalnya 
D. menetap di daerah tujuan dalam waktu tertentu, selama musim panen belum tiba 
E. tidak menetap di daerah tujuan dalam waktu tertentu, selama musim panen belum tiba 

 
44. Kayu cendana di Indonesia banyak ditemukan di kawasan .... 

A. Maluku      D.  Lombok 
B. Sulawesi Selatan    E.  Riau 
C. Nusa Tenggara  

 
45. Sistem pertambangan yang paling sesuai untuk  menambang batubara di Sumatra Selatan 

adalah pertambangan terbuka di karenakan 
A. biaya yang diperlukan sedikit 
B. lapisan tanah dalam kondisi labil 
C. umur lapisan tanah masih muda 
D. tidak memerlukan keahlian tinggi 
E. lapisan terletak dekat ke permukaan bumi 

 
46. Pengelolaan lahan yang dapat memenuhi kebutuhan  penduduk saat ini tanpa mengorban kan 

potensi lahan untuk generasi yang akan datang merupakan prinsip dari .... 
A. pengelolaan lahan yang berkelanjutan 
B. pengelolaan lahan yang berwawasan lingkungan 
C. pengelolaan lahan yang berwawasan ekoefisiensi 
D. pengelolaan lahan yang berwawasan konservatif 
E. pengelolaan lahan yang bersifat vegetatif 

 
47. Berikut adalah inti dari bentuk pemanfaatan sumber  daya alam berdasarkan prinsip 

ekoefisiensi, yaitu .... 
A. tidak memanfaatkan sumber daya alam 
B. pembuatan undang-undang mengenai lingkungan hidup  
C. sumber daya alam dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama 
D. pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran 
E. pengeksploitasian SDA tanpa dibarengi upaya  konservasi 

 
48. Upaya untuk menanggulangi supaya garis pantai tetap lestari adalah dengan cara .... 

A. mendirikan bangunan dekat pantai 
B. membangun cottage di sekitar pantai 
C. membangun tanggul di sekitar pantai 
D. menjaga keberadaan pohon-pohon bakau di sekitar pantai 
E. mengganti pohon bakau di pantai dengan tanggul pemecah ombak 
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49. Contoh pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah .... 
A. membangun cottagedi sekitar pantai dengan cara membersihkan pohon-pohon bakau 
B. membangun vila yang luas di sekitar Puncak, Bogor 
C. membangun rumah di sekitar lahan yang dikonservasi 
D. membangun lapangan golf di sekitar lahan daerah tangkapan hujan 
E. menanami pohon-pohon besar di sekitar halaman rumah yang tidak di semen 

 
50. 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 

 
51. 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 

 
52. Proyeksi  peta  yang  sesuai untuk  memetakan daerah  kutub  adalah  .... 

A. proyeksi kerucut  normal   D. proyeksi  azimuth transversal 
B. proyeksi  kerucut  transversal  E. proyeksi azimuth  oblique 
C. proyeksi azimuth  normal 

 
53. Jika jarak P-Q : 4 cm dan jarak P-R : 5  cm,  maka titik Q berada padaketinggian ....  dan 

dimanfaatkan untuk  .... 
A. 795 m, perkebunan  kelapa 
B. 795 m, perkebunan teh 
C. 790 m, persawahan 
D. 785 m, perkebunan  tebu 
E. 785 m, perkebunan kelapa  sawit 

 
54. 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 

 
55. 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 
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56. Peta yang  dibutuhkan  pengembang perumahan  (developer)  dalam  perencanaan 
pembangunan  rumah  adalah ..... 
A. Korografi     D. kadasfer 
B. Tinjau     E.  geografis 
C. topografi 

 
57. Jenis  peta yang  dapat digunakan  untuk  menganalisis  tingkat  kerawanan longsor  adalah ,... 

A. peta  topograli.  peta  kepadatan penduduk dan  peta  navigasi 
B. peta  vegetasi,  peta jenis tanah  dan  peta luas  lahan 
C. peta  geologi,  peta geomorfologi,  dan  peta  curah hujan 
D. peta  jenis tanah,  peta kerniringan lereng,  dan peta curah hujan 
E. peta  vegetasi,  peta kedalaman  air tanah,  dan  peta curah hujan 

 
58. 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  iahan 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 

 
59. Lokasi industri  berbasis peternakan seperti gambar grafis  tata guna  lahan ditunjukan oleh 

angka.... 
 

A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 

 
60. 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 

 
 
 
61. 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 
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62. 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 

 
63. Fenomena  geosfer dengan  bentuk  memanjang, memiliki  persimpangan  dengan  sudut  

lancip, tersebut  diidentifikasi sebagai bentang alam  .... 
A. Sungai     D. jalan  raya 
B. jalan  setapak    E. jalan  desa 
C. pantai 

 
64. Ciri-ciri citra: 

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

 
65. Pernyataan: 

(1)  perencanaan  lokasi  reboisasi;  (4) evaluasi  laJu  produksi; 
(2)  identifikasi  potensi  hasil  pertanian; (5) evaluasi pertumbuhan  tanaman 
(3)  alih  fungsi  lahan  pertanian; 
 
Pemanfaatan  citra  penginderaan  jauh  dalam  bidang  pertanian  dan  perkebunan  terdapat  
pada angka.... 
A. (1), (2),  dan  (4)    D. (2), (3),  dan  (5) 
B. (1), (2),  dan  (5)    E. (2), (4),  dan  (5) 
C. (1), (4),  dan  (5) 

 
66. 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 

 
67. 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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68. Pernyataan: 
(1) data mudah diperbaharui; 
(2)  biaya  kegiatan  murah; 
(3) data mudah dimanipulasi; 
(4) hasil analisis mudah dibawa; 
(5) informasi  yang  dihasilkan cepat  dan  tepat. 
Keunggulan  Sistem Informasi  Geografis  terdapat  pada  angka .... 
A. (1),  (2), dan  (3)    D. (2), (3),  dan  (5) 
B. (1), (3),  dan  (5)    E.  (3), (4),  dan  (5) 
C. (2), (3),  dan  (4) 

 
69. 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 

 
70. 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 

 
71. Informasi  data  Sistem lnformasi  Geografis: 

(1)  analisis  bentuk  topografi;   (3) perencanaan  tataguna  lahan; 
(2) inventarisasi  kesesuaian  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) 

 
72. Informasi  data  Sistem Informari  Geografis: 

(1) inventarisasi  kesesuaian  lahan;  (4) analisis  rute  perjalan  logistik 
(2)  perencanahn  tata  guna  lahan;  (5) analisis  bentuk  topografi. 
(3)  menganalisis  daerah  rawan  banjir; 
 
Informasi  yang  digunakan  untuk perencanaan  wilayah  ditunjukkan  angka.... 
A. (1), (2), dan  (3)    D.  (2), (3), dan  (5) 
B. (1), (2), dan  (4)    E.  (3), (4), dan  (5) 
C. (2),  (3), dan (4) 

 
73. Pernyataan: 

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

 
74. Pernyataan: 

(1)  arah pemekaran wilayah  kurang  direncanakan; 
(2)  penggunaan  lahan  beraneka  ragam; 
(3)  jarak  antar  rumah  sama; 
(4)  pola  keruangan  mernanfaatkan teori  konsentris  dan  sektor; 
(5)  pola  keruangan  dipengaruhi  kondisi  alam; 
 
Ciri-ciri pola  tata  ruang  desa  terdapat  pada  angka .... 
A. (1), (2), dan  (5)    D. (2), (3), dan  (4) 
B. (1), (3), dan  (4)    E. (2), (4), dan  (5) 
C. (1), (3), dan  (5) 

 
75. 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 

 
76. 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) 

 
77. Pernyataan : 

(1)  tumbuh kawasan kumuh dan  miskin; 
(2)  banyak  lahan  pertanian  yang terbengkalai; 
(3)  dekadensi  moral  pada  masyarakat desa, 
(4) perubahan  orientasi  mata  pencaharian  penduduk  desa; 
(5)  tenaga kerja di desa berkurang; 
(6) arus  lalu  lintas  yang  lancar. 
 
Dampak  negatif  interaksi  desa  kota  bagi  masyarakat  desa  terdapat  pada  angka .... 
A. (1), (2),  dan  (3)    D. (3), (5),  dan  (6) 
B. (1), (4),  dan  (5)    E. (4), (5),  dan  (6) 
C. (2), (3),  dan  (5) 
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78. Akibat interaksi  desa-desa 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) 
 

79. 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 

 
80. Zona  pusat kegiatan  dan permukiman  kelas  bawah  seperti  gambar  keruangan kota 

ditunjukkan  angka .... 
 
A. 1 dan 3 
B. 1 dan 4 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 5 
E. 4 dan 5 

 
 
 
81. 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 

 
 
 
82. Penduduk  kota  A :  20.000  jiwa  dan  kota  B : 5.000 jiwa.  Sedangkan  jarak  kota  A ke  kotaB  

= 45 km.  Jika  antara  kota  A dan  B akan  didirikan Puskesmas  maka  jarak  idealnya  di .... 
A. 9 km dari  kota  A    D. 15 km dari  kota  B 
B. 9 km  dari  kota  B    E. 30  km dari  kota  B 
C. 15 km  dari  kota  A 
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83. 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 

 
84. Arah  pengembangan  wilayah  seperti gambar  akan  bergerak  ke .... 
 

A. sawah,  tanah  relatif datar 
B. hutan,  perkembang  pariwisata 
C. bukit kapu,  pembuatan  pabrik  semen 
D. hutan,  pemanfaatan  hasil  hutan 
E. pantai,  kaya  akan  sumber  daya  alam 

 
 
85. 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 

 
 
 
86. 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 

 
 
87. 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 

 
88. 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 
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89. Kegiatan sosial  ekonomi  sangat  tinggi,  sehingga banyak penduduk  yang  tinggal  di 
apartemen  dan  rumah  susun.  Pengembangan  wilayah  seperti ciri  tersebut  adalah.... 
A. metropolis galaktika   D. metropolis bintang 
B. metropolis memusat   E.  metropolis cincin 
C. metropolis menyebar 

 
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 

 
91. Model pengembangan  wilayah  pola  metropolis galaktika rnempulyai  ciri .... 

A. kegiatan  sosial ekonomi terpusat  di  bagian permukiman 
B. kegiatan  sosial ekonomi  terpusat  di luar  pemukiman 
C. pemusatan  penduduk  dikelilingi oleh  fasilitas  sosial 
D. permukiman  padat  penduduk ciri tengah  perkotaan 
E. penduduk  tinggal  di  apartemen  atau rusun 

 
92. Kondisi  negara: 

(1) angka harapan  hidup penduduk  rata-rata tinggi; 
(2)  tingkat kesehatan  penduduknya rendah; 
(3)  kehidupannya  bercorak  ekonomi  pasar; 
(4)  tingkat  pendidikan  rendah; 
(5)  lapangan  kerjanya  luas  dan beragarn; 
(6)  mata  pencaharian umumnya  bercorak  agraris; 
(7)  angka  pengangguran  penduduk  tinggi. 
Karakteristik  negara  berkembang  terdapat  pada  angka  .... 
A. (1), (3),  (5), dan (6)    D. (3),  (4),  (6), dan (7) 
B. (2), (3),  (5), dan  (7)    E.  (4), (5),  (6), dan  (7) 
C. (2), (4),  (6), dan (7) 

 
93. Ciri-ciri suatu  negara: 

(1)  laju  pertumbuhan  penduduk  rendah; (4) angka  harapan  hidup tinggi; 
(2)  komoditi ekspor berupa  bahan  mentah; (5) penggunaan  sumber energi tinggi; 
(3)  produktivitas  dan  daya  saing  rendah; (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) 

 
94. 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. 
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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) 

 
95. 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 
 

96. Kondisi  negara: 
(1)  tingkat  pendidikan  tinggi;   (4)  angka  kelahiran dan  kematian  tinggi; 
(2)  ekspor berupa  produk  industri;  (5) aktivitas  industri  berbasis  pertanian. 
(3) kegiatan  industri  berteknologi tinggi; 
 
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) 

 
97. Negara di  kawasan  Eropa: 

(1) Belgia     (4) Bulgaria 
(2)  Portugal     (5) Perancis 
(3) Jerman 
Negara maju  di  Eropa  ditunjukkan  angka .... 
A. (1) dan  (2)     D. (3) dan  (5) 
B. (1)  dan  (3)     E. (4) dan  (5) 
C. (2)  dan (4) 

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

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

 
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) 




