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Bidang Studi  : Geografi 

Kode Berkas : GEO-L02 (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. Seorang geograf membawa klinometer (alat pengukur kemiringan) saat melakukan sebuah survei. 
Dia ingin mengukur tinggi pohon yang harus ditebang. Kemiringan yang diukur dengan alat 
klinometer adalah 10% dari jarak 250 meter terhadap pohon tersebut. Dengan demikian tinggi 
pohon tersebut adalah: 
a. 0,4 m 
b. 2,5 m 
c. 25 m 
d. 40 m  
e. 2500 m 

 
2. Perhatikan peta dibawah ini! 

Peta disamping adalah peta kontur yang akan digunakan 

Asthina sekaligus rute hikingnya. Berdasarkan peta 

tersebut, menurut Anda, di lokasi manakah Asthina 

dianjurkan menggunakan tali untuk memanjat? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 1,2,3,4 

 

 

 

 

 

3. Rizky terbang dari Jakarta menuju Semarang selama 2 jam. Di semarang, Rizky membeli oleh oleh 

sebentar selama 1 jam, lalu kemudian berangkat kembali menuju Bali dengan perjalanan selama 

30 menit. Pukul berapa (waktu setempat) Rizky tiba di Semarang dan di Bali jika Rizky berangkat 

dari Jakarta pukul 09.00? 

a. Tiba di Semarang pukul 11.00 waktu setempat dan tiba di Bali pukul 13.30 waktu setempat 

b. Tiba di Semarang pukul 12.00 waktu setempat dan tiba di Bali pukul 13.30 waktu setempat 

c. Tiba di Semarang pukul 11.00 waktu setempat dan tiba di Bali pukul 12.30 waktu setempat 

d. Tiba di Semarang pukul 12.00 waktu setempat dan tiba di Bali pukul 12.30 waktu setempat 
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e. Tiba di Semarang pukul 12.00 waktu setempat dan tiba di Bali pukul 14.30 waktu setempat 

 

4. Dalam sebuah proyek pembangunan infrastuktur jalan raya, dilakukan pengukuran profil 

melintang sepanjang garis A dan gari B sepanjang 200 meter. Jarak Antara garis A dan garis B 

adalah 10 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

Jika volume tanah antara garis A dan garis B dihitung dengan cara rata-rata luas penampang A dan 

B dikalikan dengan jarak Antara kedua penampang tersebut, maka volumenya adalah . . . . 

a. Luas penampang A = 300 m2 ; penampang B = 250 m2 ; dan volume galian = 2750 m3 

b. Luas penampang A = 250 m2 ; penampang B = 300 m2 ; dan volume galian = 2750 m3 

c. Luas penampang A = 200 m2 ; penampang B = 250 m2 ; dan volume galian = 2250 m3 

d. Luas penampang A = 300 m2 ; penampang B = 250 m2 ; dan volume galian = 2500 m3 

e. Luas penampang A = 250 m2 ; penampang B = 300 m2 ; dan volume galian = 2500 m3 

 

5. Suatu titik A memiliki koordinat (40, 0). Jika diketahui azimuth AB adalah 30° dan jarak AB adalah 

450, maka koordinat titik B adalah . . . . 

a. 265 ; 225 √3 

b. 225 ; 265 √3 

c. 265 √3 ; 225 

d. 225 √3 ; 265 

e. 265 ; 225 

 

6. Perhatikan gambar disamping! 

Pak Fadel ingin memanfaatkan lahan kosong didepan halaman rumahnya untuk dijadikan taman 

dengan koordinat titik-titik ujungnya adalah sebagai berikut : 

Titik X (m) Y (m) 

A 5 0 

B 10 3 

C 1 6 

D 4 2 

Luas tanah yang ingin dibangun Pak Fadel adalah  . . . 

a. 59 m2 

b. 25 m2 

c. 52 m2 

d. 22 m2 

e. 44 m2 

 

0,0 200 100 150 
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PROFIL A  PROFIL B  
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7. Jika titik A memiliki koordinat (100,20) dan titik B memiliki koordinat (30, -20) maka pernyataan 

dibawah ini yang benar adalah  . . . 

a. Sudut azimuth AB berada di kuadran II sedangkan sudut azimuth BA berada di kuadran IV 

b. Sudut azimuth AB berada di kuadran I sedangkan sudut azimuth BA berada di kuadran III 

c. Sudut azimuth AB berada di kuadran II sedangkan sudut azimuth BA berada di kuadran I 

d. Sudut azimuth AB berada di kuadran IV sedangkan sudut azimuth BA berada di kuadran II 

e. Sudut azimuth AB berada di kuadran III sedangkan sudut azimuth BA berada di kuadran I 

.  

8. Jika koordinat rumah Dina adalah (20.000; 45.000), kemudian Dina pergi ke rumah Suci dengan 

arah 180° dari utara rumah Dina sejauh 8 km, maka koordinat sumah Suci adalah . . . . 

a. 37.000; 20.000 

b. 20.000; 37.000 

c. 45.000; 20.000 

d. 45.000; 12.000 

e. 45.000; 28.000 

 

9. Suatu hari Bagas ingin pergi ke Fakultas Geografi dari rumahnya. Untuk itu, ia melihat peta Rupa 

Bumi Indonesia yang memiliki interval kontur 12,5 m maka berapakah jarak sebenarnya yang 

harus ditempuh Bagas apabila diukur di peta jarak dari rumahnya ke fakultas geografi adalah 4 cm  

… 

a. 1 km 

b. 10 km 

c. 100 meter 

d. 1 meter 

e. 100 km 

 

10. Tentukan grid titik X pada peta dibawah ini ! 

a. 3137 

b. 3731 

c. 3038 

d. 3037 

e. 3730 

 

 

 

11. Suatu lahan perkebunan memiliki luas 62 cm2 di peta, berapakah luas sebenarnya perkebunan 

tersebut jika diketahui skala peta adalah 1:80.000.  

a. 496 m2 

b. 3968 ha 

c. 396, 8 ha 

d. 496 ha 

e. 3968 m2 
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12. Perhatikan peta kontur dibawah ini 

Jika kontur interval peta disamping adalah 10 meter, maka titik 

tertinggi dari garis kontur ini tidak mungkin melebihi . . . 

a. 50 m 

b. 40 m 

c. 50 m 

d. 60 m 

e. 70 m 

 

 

13. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

Profil melintang yang tepat untuk merepresentasikan titik Z ke Y adalah  . . . 

 

(E) tidak ada yang benar 

 

14. Berikut ini pernyataan yang benar adalah  . . . 

a. Garis kontur berpotongan pada tempat tempat dengan yang sama 
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b. Saat melalui sungai, garis kontur akan menjorok ke V dengan ujungnya mengarah ke hilir  

c. Saat melalui jalan, garis kontur akan melengkung ke arah elevasi yang lebih rendah  

d. Garis kontur yang memiliki sirip menunjukkan suatu tinggian, bukan depresi 

e. Garis kontur yang dicetak lebih tebal disebut interval kontur 

 

15. Sistem proyeksi yang digunakan di Indonesia beserta ellipsoid referensi nya adalah  . . . 

a. Mercator dan Bessel 

b. WGS 84 dan Universal Transverse Mercator  

c. Bessel dan Mercator 

d. Universal Tranverse Mercator dan WGS 84 

e. Universal Tranverse Mercator dan WGS 82 

 

16. Berapa koordinat titik yang diberi 

tanda warna merah jika setiap kotak 

dalam grid tersebut berukuran 10 cm 

x 10 cm . . . . 

a. 109°48’ BT dan 28°12’ LU  

b. 109°12’ BT dan 28°48’ LU 

c. 109°48’ BT dan 28°48’ LU 

d. 109°12’BT dan 28°12’ LU  

e. 110°12’BT dan 29°12’ LU 

 

 

17. Perbedaan ketinggian suatu wilayah umumnya dikategorikan sebagai data . . . . .  

a. Ordinal  

b. Nominal  

c. Interval  

d. Ratio 

e. Raster  

 

18. Sebuah kota memiliki sex ratio sebesar 75. Jika total penduduk di Kota tersebut adalah 14.000.000 

jiwa, maka berapakah jumlah penduduk wanitanya? 

a. 4.000.000 jiwa 

b. 6.000.000 jiwa 

c. 8.000.000 jiwa 

d. 10.000.000 jiwa 

e. 12.000.000 jiwa 

 

19. Berikut ini yang bukan merupakan permasalahan penduduk di Indonesia adalah  . . . 

a. Jumlah  

b. Distribusi  

c. Kualitas pendidikan   

d. Kualitas kesehatan  

e. Angka beban ketergantungan  
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20. Menurut Robert Malthus, bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti nilai  . . . sedangkan alat-

alat pemenuhan kebutuhan mengikuti nilai . . . 

a. Deret ukur – deret hitung 

b. Lahir, mati – Ekspor, impor 

c. Migrasi, emigrasi – inflasi, deflasi  

d. Deret hitung – deret ukur  

e. CBR – GNP 

 

21. Pada transisi demografi, tahapan ketika angka pertambahan penduduk alami cukup besar 

disebut tahap . . . 

a. Pra-transisi 

b. Transisi 

c. Paska transisi  

d. Declining  

e. High Stationer 

 

22. Jumlah penduduk di suatu Negara pada pertengahan tahun 2010 sebesar 26.500.000 jiwa. 

Terdapat kelahiran 1.700.000 jiwa dan kematian 850.000 jiwa. Penduduk yang masuk 150.000 jiwa 

dan yang keluar 140.000 jiwa. Maka berapakah nilai pertambahan penduduk alami, pertambahan 

penduduk migrasi, dan pertambahan penduduk total . . .  

a. 2.550.000 – 90.000 – 1.960.000 jiwa 

b. 2.550.000 – 10.000 – 860.000 jiwa 

c. 24.800.000 – 190.000 – 960.000 jiwa 

d. 17.500.000 – 190.000 – 1.960.000 jiwa 

e. 850.000 – 10.000 - 860.000 (jiwa) 

 

23. Perhatikan piramida penduduk kota X dibawah ini! 

 

Berikut ini kondisi yang tidak berkaitan dengan perubahan piramida penduduk kota X tahun 

2015 menjadi proyeksi tahun 2020 adalah  . . . 

a. Adanya peningkatan taraf hidup  

b. Adanya kemajuan pendidikan 

c. Kemajuan bidang kesehatan  

d. Peningkatan angka kelahiran  

e. Pertambahan jumlah penduduk  
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24. Jika pertumbuhan penduduk suatu negara adalah 3% per tahun dan akan tetap demikian 

selanjutnya, maka jumlah penduduk akan menjadi 2 kali lipat dalam jangka . . . 

a. 23 tahun 

b. 33 tahun 

c. 43 tahun 

d. 53 tahun 

e. 63 tahun 

 

25. Pencatatan mengenai data ke pendudukan yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh 

pemerintah daerah disebut .... 

a. canvasser 

b. cacah penduduk 

c. registrasi penduduk 

d. survei penduduk 

e. angket 

 

26. Orang orang di jabodetabek yang menggunakan jasa KRL umumnya melakukan mobilitas jenis . . . 

a. Musiman 

b. Komutasi  

c. Transmigrasi 

d. Urbanisasi  

e. Remigrasi 

 

27. Jika sex ratio menunjukkan angka 70, maka dalam daerah tersebut . . . 

a. Terdapat 70 laki-laki di setiap 100 perempuan 

b. Terdapat 70 perempuan di setiap 100 laki-laki 

c. Terdapat 70 laki-laki di setiap 1.000 perempuan 

d. Terdapat 70 perempuan di setiap 1.000 laki-laki 

e. Terdapat 70 laki-laki dan 30 perempuan 

 

28. Angka ketergantungan adalah . . . 

a. Persentase dari jumlah penduduk usia dewasa terhadap usia muda 

b. Perbandingan antara jumlah penduduk usia tua dengan penduduk usia dewasa 

c. Perbandingan jumlah penduduk usia muda dan dewasa dengan jumlah penduduk seluruhnya 

d. Perbandingan jumlah penduduk usia non produktif dengan jumlah penduduk produktif 

e. Perbandingan jumlah penduduk produktif dengan jumlah penduduk non produktif 

 

29. Wilayah desa Sukasuka mempunyai jumlah penduduk 180.000 jiwa. Sebanyak 60% dari jumlah 

tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Luas wilayah desa tersebut 240 km2 dengan 40% 

digunakan untuk kegiatan non pertanian. Kepadatan aritmatika dan fisiologis Desa Sukasuka 

adalah .... jiwa/km2 

a. 750 dan 1125 

b. 1125 dan 750  

c. 500 dan 1345 
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d. 1875 dan 750 

e. 750 dan 1875 

 

30. Asthina adalah warga Lampung yang sedang merantau di Bandung, saat dilakukan sensus 

penduduk, ternyata Asthina  dicatat pada sensus yang sedang diadakan di Bandung. Jenis sensus 

ini disebut  . . . 

a. De jure 

b. De facto  

c. Canvasser  

d. House Holder 

e. Tak langsung 

 

31. Suatu wilayah bernama Negeri Sukasuka-anda memiliki jumlah penduduk sebesar 15.000.000 

pada tahun 2015. Berapakah jumlah penduduknya di tahun 2020 jika laju pertumbuhan penduduk 

sebesar 2% . . . 

a. 16.236.482 jiwa 

b. 15.609.060 jiwa 

c. 18.284.916 jiwa 

d. 16.561.212 jiwa 

e. 3.645.000.000  jiwa 

 

32. Negara berkembang cenderung mempunyai struktur penduduk muda. Faktor utama dari 

fenomena ini adalah . . . 

a. Adanya perpindahan penduduk dari luar negeri 

b. Tingginya angka kematian bayi 

c. Tingkat kelahiran yang cukup tinggi 

d. Tingginya tingkat urbanisasi 

e. Tingkat kesehatan yang sudah baik 

 

33. Indikator suatu negara sedang mengalami bonus demografi adalah  . . . 

a. Peningkatan angka ketergantungan  

b. Penurunan angka kematian bayi  

c. Peningkatan jumlah kelahiran  

d. Penurunan angka ketergantungan  

e. Penggembungan piramida penduduk di bagian atas 

 

34. Permasalahan lingkungan yang menimbulkan permasalahan sosial di kawasan karst Antara lain . 

. . 

a. Wilayahnya didominasi oleh pohon jati 

b. Kekeringan dan tanah kurang subur 

c. Banyak penduduk bekerja menambang kapur 

d. Timbulnya kemiskinan dan kriminalitas 

e. Banyak penduduk mudah yang beremigrasi 
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35. Reklamasi pantai dengan cara mengeruk sebagian perairan laut dapat menyebabkan . . . 

a. Banjir di lokasi lain 

b. Abrasi pantai yang berdekatan  

c. Berkurangnya habitat biota laut  

d. Penambahan lokasi usaha  

e. A, B, C, dan D benar 

 

36. Berikut ini definisi yang tepat dalam menjabarkan Protokol Montreal adalah  . . . 

a. Suatu protokol yang dilakukan tahun 1997 dengan tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca 

b. Kesepakatan antar Negara untuk mengurangi zat-zat yang dikategorikan sebagai ODS 

c. Kesepakatan antar Negara untuk menyetujui perdagangan karbon di dunia 

d. Suatu protokol perjanjian melindungi hutan-hutan yang ada di dunia 

e. Perjanjian antar Negara untuk sepakat mengurangi penggunaan energi tak terbarukan 

 

37. Banyaknya ikan yang mati di Danau Singkarak umumnya terjadi akibat  . . . 

a. Limbah domestik masyarakat sekitar 

b. Pencemaran industri semen  

c. Pencemaran industri emas 

d. Pakan ternak keramba apung yang berlebihan  

e. Batuan kapur tersier yang terlarut 

 

38. Suatu wilayah memiliki data sebagai berikut : 

Parameter Ekologis Jumlah 

Biokapasitas 4227,38 gHa 

Tapak Ekologi 0,06 gHa/jiwa 

Populasi Aktual 50.000 jiwa 

 

Tabel diatas menunjukkan kuantitas biokapasitas, tapak ekologis, dan populasi aktual di suatu 

wilayah. Dengan melihat data tersebut, pernyataan yang tepat adalah  . . . 

a. Wilayah tersebut tidak mengalami overpopulasi 

b. Wilayah tersebut mengalami overpopulasi 

c. Wilayah tersebut memiliki populasi sejumlah carrying capacity-nya 

d. Dari data tersebut saja tidak dapat dinilai apakah wilayah tersebut mengalami overpopulasi 

atau tidak  

 

39. Berikut ini yang tidak termasuk density dependant limiting factor adalah  . . . 

a. Makanan  

b. Predator  

c. Bibit penyakit  

d. Parasit  

e. Bencana alam  

 

40. Perhatikan gambar dibawah ini ! 
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Hal yang ingin ditunjukkan pada gambar diatas adalah . . . . 

a. Pencemaran dari limbah kotoran manusia 

b. Pencemaran air tanah oleh industri  

c. Pengolahan sampah organik yang tidak sesuai 

d. Pengolahan kotoran manusia agar lebih bermanfaat  

e. Rainwater harvesting 

 

41. Peningkatan suhu inti kota karena pengubahan tata guna lahan lazim dikenal dengan  . . . 

a. Global warming  

b. Urban Heat Island 

c. Urban Warming Up 

d. Loss Heat City  

e. City hot mechanism 

 

42. Kebersihan sanitasi lingkungan serta ketersediaan air bersih menjadi tujuan Sustainable 

Development Goals yang ke  . . . 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

d. 7 

e. 8 

 

43. Berikut ini yang bukan merupakan cara melestarikan daerah aliran sungai (DAS) adalah . . . 

a. Tidak membuang sampah ke sungai 

b. Membuat hutan di tepi sungai 

c. Mengadakan program kali bersih 

d. Membuat pemukiman 100 m dari bibir sungai 

e. Membuat saringan asap 

 

44. Fenomena wabah ulat bulu yang terjadi di Indonesia tepatnya di daerah Probolinggo pada tahun 

2011 disebabkan oleh . . . 

a. Perubahan iklim 
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b. Berkurangnya predator alami  

c. Banyaknya pohon mangga di Probolinggo yang merupakan tempat nyaman bagi ulat untuk 

bermetamorfosis 

d. Zat racun yang terdapat pada tanaman inang dimanfaatkan oleh ulat bulu hingga ke tahap 

dewasa sehingga mereka tidak dapat dimakan oleh predator dan sebagainya 

e. Semua benar 

 

45. Menurut para ahli geografi, salinitas tanah dapat bertambah akibat . . . 

a. Penggunaan air secara berlebihan untuk kepentingan irigasi 

b. Evaporasi yang tinggi pada air permukaan ketika musim kemarau 

c. Penggantian tumbuhan asli yang berakar panjang dengan tanaman pertanian berakar pendek 

d. Pembersihan/penebangan pohon yang mengubah water table level 

e.  Semua benar 

 

46. Tingginya nilai BOD (Biologycal Oxygen Demand) mengindikasikan bahwa : 

a. Air merupakan air murni 

b. Tidak adanya aktivitas mikroba 

c. Rendahnya tingkat polusi mikrobiologis 

d. Tingginya tingkat polusi mikrobiologis 

e. Tinginya jumlah oksigen yang terdapat dalam perairan tersebut 

 

47. Berikut ini yang termasuk fungsi klimatologis hutan adalah . . .  

a. Sebagai penyimpan air dan mengatur beredarnya air tanah atau mata air 

b. Sebagai penjaga kelembaban udara, menjaga suhu udara agar tidak terlalu tinggi dan 

mengurangi penguapan air tanah 

c. Untuk keperluan pertanahan bila terjadi perang 

d. Untuk menahan hanyutnya bunga tanah dan mencegah erosi serta melindungi tanah lapisan 

atas (top soil) 

e. Untuk rekreasi 

 

48. Berikut ini yang bukan termasuk dampak negatif pembangunan bendungan adalah . . . 

a. Terhambatnya migrasi ikan  

b. Relokasi warga 

c. Penurunan kesuburan di bagian hilir 

d. Ancaman keselamatan jika terjadi retakan atau jebolnya waduk 

e. Semua benar     

 

49. Permasalahan lingkungan utama yang terjadi di Amerika Latin, Sub Sahara Afrika, dan Asia 

Tenggara adalah . . . 

a. Polusi udara 

b. Deforestasi 

c. Hujan asam 

d. Lubang ozon 
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e. Limbah nuklir    

 

50. Berikut ini yang dikategorikan sebagai sumber polusi yang berasal dari satu area/ bukan dari satu 

titik saja (non-point source) adalah  . . . 

a. Limbah pabrik 

b. Limbah PLTA 

c. Limbah rumah industri 

d. Pupuk yang mengalir di sungai dari wilayah pertanian 

e. Limbah tanki minyak yang bocor 
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