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Bidang Studi  : Geografi 

Kode Berkas : GEO-L01 (soal) 

 

Petunjuk Soal  

1) Jumlah soal yang diberikan sebanyak 50 soal pilihan ganda  

2) Waktu pengerjaan adalah selama 120 menit 

3) Penilaian bagi siswa yang menjawab Benar = +2, Tidak Diisi = 0, dan Salah = -1 

4) BOLEH menggunakan kalkulator sebagai alat bantu hitung tetapi TIDAK diperbolehkan 

menggunakan alat bantu seperti, Handphone, Tablet atau sejenisnya 

 

1. Kondisi yang tepat untuk mengisi bagian yang ditandai oleh nomor 1, 2, 3, dan 4 berturut turut 

adalah  . . . . 

a. Tinggi; rendah; rendah; tinggi 

b. Rendah; tinggi; tinggi; rendah  

c. Tinggi; tinggi; rendah; rendah  

d. Rendah; rendah; tinggi; tinggi 

e. Tidak dapat diperkirakan 

 

 

 

 

2. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi iklim di suatu wilayah, faktor terbesar yang 

mempengaruhi terbentuknya iklim yang kering di Gurun Namibia adalah . . . . 

a. Ketinggian tempat 

b. Letak Lintang 

c. Arus Laut  

d. Tutupan Awan  

e. Jarak dari laut 

 

3. Perhatikan tabel curah hujan kelima kota dibawah ini ! 

Kota 
Curah Hujan Bulanan (mm) 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Non Des 

A 311 244 444 427 319 188 364 270 434 591 602 375 

B 240 209 307 231 177 77 64 57 114 176 206 283 

C 403 239 178 138 121 79 65 91 53 100 119 250 

D 153 118 146 168 428 597 442 457 196 113 50 115 

E 256 157 339 301 257 208 208 153 251 356 391 294 

 

Dari kelima kota diatas, yang berdasarkan pola curah hujannya merupakan Kota Ambon adalah  .  
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a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

e. E 

 

4. Perhatikan gambar dibawah ini! Peta cuaca berikut 

menunjukkan kondisi cuaca pada 3 stasiun A, B, dan C. 

Penampang melintang yang paling tepat dalam 

merepresentasikan kondisi awan, massa udara, gerakan 

angin, serta presipitasi untuk stasiun A hingga stasiun B 

adalah . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

c d 
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5. Gambar dibawah ini yang benar menunjukkan arah gerakan arus laut 

permukaan serta angin global yang terjadi di Samudera Atlantik bagian 

utara adalah  . . . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. semua salah 

 

6. Alasan utama mengapa siklon tropis justru begitu sulit kita temukan di sekitar ekuator adalah . . .  

a. Kecepatan angin di ekuator begitu lambat sehingga udara tidak memiliki cukup banyak energy 

untuk bergerak  

b. Suhu air laut di ekuator sangat panas sehingga menganggu pertumbuhan siklon tropis 

c. Gaya coriolis di ekuator begitu kecil sehingga angin sulit mengalami pembelokkan  

d. Curah hujan di ekuator sudah sangat tinggi 

e. Geser angin vertikalnya (windshear) rendah  

 

7. Banyak scientists di dunia memberikan perhatian khusus pada pertambahan konsentrasi CO2 di 

atmosfer. Jika CO2 terus menerus bertambah, manakah hal-hal dibawah ini yang paling mungkin 

terjadi? 

a. PH air laut akan semakin basa 

b. Lapisan ozon akan sepenuhnya hilang  

c. Hewan-hewan akan mati karena menghirup CO2 dengan konsentrasi yang lebih tinggi 

d. Akan terjadi pertambahan temperatur tahunan permukaan bumi  

Arah arus laut 
permukaan  

Arah angin global 

Keterangan 

a b 

c d 
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e. Pertambahan sinar UV di muka bumi akan yang nantinya akan meningkatkan kejadian kanker 

kulit di dunia 

 

8. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 
 

Berdasarkan gambar diatas, maka pilihan yang tepat dalam merepresentasikan posisi bumi pada 

saat itu adalah  . . . 

 

 

9. Perhatikan gambar peta dunia dibawah ini! 

Massa udara yang mendominasi 

wilayah berwarna kuning dan 

merah secara berturut turut adalah  

. . . . 

a. cT dan cP 

b. mT dan mP 

c. cP dan mT 

d. cP dan mP 

e. cT dan mT 

 

 

 

 

a b c d 
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10. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

Gambar disamping menunjukkan kondisi 

bumi dilihat dari satelit tepat diatas kutub 

utara pada saat musim panas. Bagaimanakah 

kondisi langit pada saat itu di Alaska? 

a. Sunset  

b. Sunrise 

c. Midnight  

d. Midday 

e. Sulit ditentukan 

 

11. Klasifikasi iklim yang didasarkan pada durasi periode kering selama setahun adalah  . . . 

a. Koppen 

b. Oldeman  

c. De Martonne 

d. Thornwaite 

e. Junghuhn 

 

12. Pernyataan berikut yang salah tentang struktur atmosfer bumi adalah . . . 

a. Lapisan lapse rate adalah lapisan troposfer dan mesosfer  

b. Troposfer memiliki ketebalan yang bervariasi, di kutub jauh lebih tebal dibandingkan di 

ekuator  

c. Penyerapan sinar ultraviolet terjadi di lapisan stratosfer 

d. Lapisan dengan suhu terdingin di atmosfer terdapat di puncak mesosfer  

e. Sumber panas utama atmosfer bumi dibawah 100 km adalah permukaan bumi 

 

13. Berikut ini yang dengan tepat mendeskripsikan kondisi saat El Nino terjadi adalah 

a. Para nelayan di Peru dan sekitarnya akan memperoleh lebih banyak ikan 

b. Indeks Osilasi Selatan (IOS) akan bernilai positif 

c. Curah hujan di Australia dan Selandia baru akan meningkat 

d. Termoklin di Samudera Pasifik semakin curam 

e. SST di Samudera Pasifik bagian Timur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Samudera Pasifik 

bagian Barat  

 

14. Kondisi hidro-meteorologis yang terjadi di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sangat 

berpengaruh dalam musim di Indonesia melalui fenomena ENSO (El-Nino Southern Oscillation) 

dan IODM (Indian Ocean Dipole Mode). Indonesia akan mengalami kekeringan saat Samudera 

Hindia mengalami   A   dan Samudera Pasifik mengalami   B . Di sisi lain, 

Indonesia akan mengalami musim penghujan saat Samudera Hindia mengalami    C

  dan Samudera Pasifik mengalami    D   

 

Urutan istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat diatas berturut turut  A, B, C, dan D adalah …  

a. Dipole Mode Positif ; El-Nino ; Dipole Mode Negatif; La-Nina 

Si
n

ar
 M

at
ah

ar
i Kutub Utara 

Arah rotasi bumi 

Alaska 
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b. Dipole Mode Negatif; El-Nino ; Dipole Mode Positif; La-Nina  

c. El-nino ;  La-Nina ; Dipole Mode Negatif; Dipole Mode Positif 

d. Dipole Mode Positif ; La-Nina ; Dipole Mode Negatif; El-Nino 

e. Dipole Mode Negatif; La-Nina ; Dipole Mode Positif; El-Nino 

 

15. Jenis sirkulasi yang tidak dirasakan oleh Indonesia adalah  

a. Walker 

b. Ferrel  

c. Hadley  

d. Lokal  

e. Zonal  

 

16. Penjelasan yang tepat secara meteorologis terkait fenomena embun es yang terjadi di Dieng pada 

pertengahan tahun adalah . . . . 

a. Bumi yang berada pada posisi aphelion (terjauh dari matahari) yang menyebabkan suhu udara 

menurun 

b. Musim kemarau menyebabkan konsentrasi uap air pada atmosfer berkurang sehingga banyak 

panas matahari terbuang dan terlepas ke angkasa pada malam hari 

c. Massa udara Australia yang pada saat itu mengalami musim dingin mengalir melalui Indonesia 

d. B dan C benar 

e. A, B, dan C benar 

 

17. Perhatikan gambar rute penerbangan di bawah ini! 

Rute A umum digunakan untuk 

penerbangan dari Amerika menuju 

Asia karena merupakan jarak 

terpendek dalam geometri bola. Lalu 

apakah alasan rute B umum 

digunakan untuk penerbangan dari 

Asia menuju Amerika? 

a. Menyesuaikan batas negara agar terhindar dari konflik politik  

b. Menyesuaikan lokasi jetstream yang bergerak dari barat ke timur agar dapat menghemat 

bahan bakar 

c. Menghindari segitiga bermuda 

d. Menghindari North Pacific Garbage Patch 

e. Penerapan kesepakatan rute internasional sejak zaman dahulu 

 

18. Sebagai geografer, bagaimana anda menjelaskan mengapa masyarakat dianjurkan untuk tidak 

menerbangkan banyak balon ke langit? 

a. Balon-balon tersebut akan terus terbang ke atas dan dapat membahayakan penerbangan 

b. Balon balon tersebut akan terus terbang ke atas dan dapat tersangkut dalam satelit 

komunikasi 

c. Balon-balon tersebut akan pecah, karena udara bertekanan tinggi dalam balon akan mencoba 

keluar menuju udara bertekanan rendah diluar balon lalu kemudian menjadi sampah di bumi 
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d. Balon-balon tersebut akan pecah, karena udara bertekanan rendah dalam balon akan 

mencoba keluar menuju udara bertekanan tinggi diluar balon lalu kemudian menjadi sampah 

di bumi 

e. Balon-balon tersebut akan pecah karena semakin ke atas semakin mendekati matahari dan 

suhu udara semakin panas, kemudian menjadi sampah di bumi 

 

19. Dibawah ini alat yang digunakan untuk mengukur intensitas curah hujan adalah  

   

20. Peta sinoptik dibawah ini yang dengan benar mendeskripsikan wilayah bertekanan udara 1009,3 

hPa dan arah angin timuran dengan kecepatan 15 knot adalah . . . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c 

d e 

a b c 

d e 

http://pelatihan-osn.com/


 
 
 
 

Program Latihan dan Tes Jarak Jauh 2018 - 2019 
Pelatihan-osn.com, Konsultan Olimpiade Sains Nasional 
Instagram, Twitter, Line dan Youtube : @pelatihan_osn  
 

Pelatihan-osn.com 
Konsultan Olimpiade Sains Nasional 
Head Office : Ruko Royal Sawangan Permai No 5, Sawangan, Depok, 16511 
http://pelatihan-osn.com 
Ofiice : 021-2920 6201 / 021-2951 1160. Contact Person : 0878-7871-8585 / 0813-8691-2130 

 

21. Pada bulan September 2018 lalu, terjadi Super Typhoon Mangkhut yang menghantam Filipina, 
Hongkong, dan sekitarnya. Typhoon ini menyebabkan Hongkong mengeluarkan peringatan T10 
bagi warganya (peringatan terekstrim untuk siklon). Kemanakah arah rotasi Super Thyphoon 
Mangkhut ini? 
a. sentrifugal 
b. clockwise 
c. counterclockwise 
d. prograde 
e. retrograde 
 

22. Awan dibawah ini yang merupakan awan pileus adalah . . . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Wilayah dibawah ini yang tidak memiliki curah hujan tinggi adalah . . . 

a. Terletak di DKAT 

b. Memiliki morfologi berbukit atau tidak datar 

c. Terletak di daerah leeward 

d. Di wilayah dengan suhu air laut hangat  

e. Ekuator 

 

24. Definisi yang tepat terkait albedo bumi adalah  . . . 

a. Perbandingan radiasi yang datang terhadap radiasi yang diserap 

b. Perbandingan radiasi yang diserap terhadap radiasi yang datang  

c. Perbandingan radiasi yang dipantulkan terhadap radiasi yang datang  

d. Perbandingan radiasi yang datang terhadap radiasi yang dipantulkan  

e. Perbandingan radiasi yang dipantulkan terhadap radiasi yang diserap 

 

a b c 

d e 
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25. Hitunglah volume curah hujan yang jatuh pada waduk 

seluas 40.000m2
 selama setahun jika diasumsikan 

seluruh hujan masuk ke waduk dengan curah hujan 

bulanan sebagai berikut! 

a. 49.600 liter 

b. 49.600.000 liter  

c. 4.133.333 liter  

d. 4.133 liter  

e. 1240 liter 

 

26. Jika dibandingkan dengan Samudera Atlantik, Samudera Pasifik memiliki  

a. Luas dan kedalaman rata-rata yang lebih besar  

b. Lebih banyak palung dan lebih sering terjadi tsunami  

c. Lebih banyak tepi benua pasif (passive continental margin) 

d. A dan B benar  

e. A, B, dan C benar 

 

27. Pernyataan berikut yang benar mengenai Spiral Ekman adalah . . . 

a. Terjadi akibat keseimbangan antara gaya coriolis dan gaya gravitasi  

b. Terjadi akibat keseimbangan antara gaya coriolis, wind shear, dan gaya gesek  

c. Menyebabkan arus permukaan dibelokkan 45° ke kanan di BBU  

d. A dan C benar 

e. B dan C benar 

 

28. Meskipun oksigen di laut paling banyak kita jumpai di permukaan, namun oksigen minimum 

bukanlah di dasar laut. Zona dimana oksigen minimum (Oxygen Minimum Zone) justru terletak di 

kedalaman intermediet. Gerakan air laut apakah yang bertanggung jawab terhadap pertambahan 

oksigen di laut dalam? 

a. Gelombang internal  

b. Seiche  

c. Downwelling 

d. Upwelling 

e. Arus turbit 

 

29. Kecuraman gelombang (wave steepness) adalah perbandingan tinggi dan panjang gelombang. 

Saat kecuraman gelombang terlalu besar, maka gelombang yang terbentuk akan mengalami . . . 

a. Difraksi (difraction) 

b. Refraksi (refraction) 

c. Refleksi (reflection) 

d. Atenuasi (attenuation) 

e. Pemecahan (breaking) 

 

30. Perhatikan pernyataan berikut ! 

A. Pembentukan tombolo 
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B. Pembentukan stack 

C. Pembentukan gelombang berdiri (seiche) 

Terdapat 3 deformasi gelombang saat mendekati daratan, yaitu refraksi, difraksi, dan refleksi. 

Gerakan gelombang laut saat mendekati pantai yang paling berkaitan dengan proses A,B, dan C 

secara berturut-turut  

a. Refleksi, refraksi konvergen, difraksi 

b. Refraksi konvergen, difraksi, difraksi  

c. Refraksi divergen dan refleksi  

d. Difraksi, refraksi konvergen, refleksi 

e. Difraksi, refraksi divergen, refleksi 

 

31. Jika diketahui data sebagai berikut : 

K1 K2 O1 O2 M1 M2 S1 S2 

2 0.3 1 5 0.6 3 0.4 2 

Jenis pasang surut berdasarkan nilai Formzal yang dapat Anda hitung adalah  . . . 

a. Diurnal 

b. Semidiurnal  

c. Campuran dominan semidiurnal  

d. Campuran dominan diurnal  

e. Tidak ada yang benar 

 

32. Grafik di bawah ini yang merepresentasikan dengan tepat anomali densitas air adalah . . . 
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33. Arus Gulfstream di BBU dan Arus Brazil di BBS keduanya bergerak menuju kutub. Jika 

dibandingkan dengan wilayah lain di lintang yang sama, daerah pesisir yang berhadapan dengan 

arus tersebut akan . . . 

a. Memiliki lebih banyak kabut adveksi  

b. Memiliki suhu lebih hangat  

c. Lebih kering  

d. Memiliki waktu tanam yang lebih pendek  

e. Tidak bisa dibandingkan   

 

34. Diantara ketiga wilayah dibawah ini, berdasarkan arah angin yang ditunjukkan oleh panah 

berwarna orange, daerah pesisir manakah yang akan mengalami upwelling? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 1, 2, dan 3 

e. Tidak ada yang 

mengalami upwelling 

 

 

 

 

 

 

35. Negara di dunia yang memiliki wilayah arus pasang surut terbesar (strongest tidal current) adalah 

. . . 

a. Canada 

b. Norwegia 

c. Indonesia 

d. Australia 

e. Inggris 

 

36. Alasan yang menjadi penyebab utama ARLINDO (Arus Lintas Indonesia) tidak melalui Laut Jawa 

adalah . . . 

a. Arah angin  

b. Topografi bawah laut  

c. Densitas air laut  

d. Salinitas 

e. Suhu air laut 

 

37. Jenis arus laut yang mengalir akibat gravitasi dan umum dijumpai di lereng benua (continental 

slope) adalah . . . 

a. RIP current 

b. Longshore current  

c. Arus turbit 

d. Arus pasang surut 

e. Arus Lintas Indonesia 
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38. Jika disturbing force gelombang tsunami adalah gempa bumi, letusan atau longsor bawah laut, 

dan jatuhan meteor, maka restoring force-nya adalah  . . . 

a. Angin  

b. Gravitasi  

c. Tegangan Permukaan  

d. Topografi  

e. Gempa bumi 

  

39. Zona di laut dimana salinitas bertambah drastis terhadap kedalaman disebut . . . 

a. Termoklin 

b. Piknoklin 

c. Haloklin 

d. Termohalin 

e. Isoklin 

 

40. Tahapan siklus Wilson ketika air mulai menggenangi retakan namun belum terdapat morfologi 

bawah laut disebut . . . 

a. Embrionic 

b. Juvenil 

c. Mature 

d. Declining  

e. Terminal 

 

41. Densitas air laut akan meningkat apabila . . . 

a. Suhu berkurang, tekanan bertambah, salinitas bertambah  

b. Suhu berkurang, tekanan berkurang, salinitas bertambah  

c. Suhu berkurang, tekanan berkurang, salinitas berkurang  

d. Suhu bertambah, tekanan bertambah, salinitas berkurang  

e. Suhu bertambah, tekanan berkurang, salinitas berkurang 

 

42. Arus-arus di Barat Samudera seperti Gulfstream, Kuroshio, dan Brazil memiliki ciri  . . . 

a. Suhunya dingin  

b. Lambat  

c. Luas 

d. Dalam  

e. Memiliki magnitudo (debit) kecil 

 

43. Efek penambahan garam pada air laut akan menyebabkan . . . 

a. Menurunkan viskositas 

b. Meningkatkan titik beku 

c. Menurunkan densitas  

d. Tekanan osmosis air naik  

e. Tekanan uap makin naik 

 

44. Kandungan gas terlarut yang paling banyak di laut adalah  . . . 
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a. Oksigen 

b. Nitrogen  

c. Karbon dioksida 

d. Hidrogen sulfida 

e. Karbon monoksida 

 

45. Berdasarkan persebaran dan nilai yang ditunjukkan pada peta dibawah ini, maka peta ini adalah . 

. . 

 
 

a. Isoterm  

b. Isobath  

c. Isoklin  

d. Isohalin 

e. Isohyet  

 

46. Kondisi hidro-meteorologis yang dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan di Peru dan sekitarnya 

adalah  . .  

a. El-Nino 

b. La-Nina 

c. IODM negatif 

d. IODM positif 

e. Sirkulasi Ferrel 

 

47. Jika suatu gelombang memiliki kedalaman 50 meter dan panjang gelombangnya 37 meter, maka 

gelombang tersebut dikategorikan sebagai gelombang 

a. Dalam  

b. Intermediet 

c. Dangkal 

d. Pendek  
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e. Panjang 

 

48. Kondisi PH air laut jika kemudian CO2 semakin banyak di muka bumi adalah . . . 

a. Semakin asam 

b. Semakin basa 

c. Tetap 

d. Bertambah  

e. Tidak terpengaruh 

 

49. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Tipe pasang-surut yang terjadi di Rembang menurut grafik pasang surut diatas adalah: 

a. Diurnal tidal 

b. Semi-diurnal tidal 

c. Mixed prevailing semi-diurnal 

d. Mixed prevailing diurnal 

e. Tidak dapat ditentukan 

 

50. Negara dibawah ini yang paling rawan tenggelam karena kenaikan permukaan air laut adalah  

a. Maladewa 

b. Malta 

c. Jepang  

d. Islandia  

e. Somalia 

 

------------oooooooo 0000---- Selamat Mengerjakan ----0000oooooooo------------ 
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