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Bidang Studi  : Geografi 

Kode Berkas : GEO-L03 (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. Jenis tekstur sedimen yang akan terbentuk di deep sea fan akibat pengendapan turbidit adalah  .  

a. Cross bedding 

b. Laminasi sejajar 

c. Gradasi  

d. Ripple Mark  

e. Convolute Lamination 

 

2. Jika gambar keempat dibawah ini adalah batuan metamorf foliasi. Maka urutan nama batuan 

mulai dari nomor 1 hingga nomor 4 adalah . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Filit, sekis, gneiss, slate  

b. Gneiss, slate, sekis, filit 

c. Slate, filit, sekis, gneiss 

d. Slate, sekis, filit, gneiss 

e. Sekis, filit, slate, gneiss 
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3. Jika batuan dibawah ini adalah salah satu 

bentuk intrusi magma yang telah membeku, 

maka kemungkinan bentukan ini adalah . . . 

a. Sill 

b. Dyke 

c. Diatrema 

d. Lakolit 

e. Lopolit  

 

 

 

4. Proses yang tepat untuk melengkapi proses pembentukan batuan sedimen yang ditunjukkan 

oleh huruf A adalah  . ..  . 

 

 

 

 

a. Erosi 

b. Transportasi 

c. Kompaksi 

d. Sementasi 

e. Pelapukan 

 

5. Berdasarkan gambar dibawah ini, garis panah 

yang ditunjukkan oleh warna merah adalah 

salah satu jenis gelombang gempa, yaitu 

gelombang  . . . . 

a. Primer 

b. Sekunder 

c. Love 

d. Rayleigh 

e. Longitudinal 

 

6. Cara para ahli mengetahui bahwa ketika lempeng samudera bertemu dengan lempeng benua 

terdapat bagian dari lempeng samudera yang menunjam dibawah lempeng benua adalah dengan  

. . . 

a. Mengirimkan alat pendektesi subduksi yang dipasang di palung laut  

b. Mengamati rekam historis pusat-pusat hiposentrum gempa 

c. Melakukan pengeboran di sekitar daerah subduksi  

d. Mengamati sifat magma dari gunung api yang terbentuk  

e. Mengecek perubahan posisi lempeng terhadap waktu 

 

A 
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7. Manakah pasangan batuan dibawah ini yang keduanya memiliki paling banyak kuarsa? 

a. Basalt dan gabbro 

b. Peridotit dan komatit 

c. Andesit dan diorite 

d. Granit dan riolit 

e. Granit dan gabbro 

 

8. Perhatikan gambar dibawah ini 

 
Alasan yang menunjukkan kenapa tanah diatas batu gamping lebih tebal dibandingkan tanah 

diatas kuarsit adalah  . . . 

a. Kuarsit terbentuk lebih dulu dibandingkan gamping 

b. Batu gamping lebih tebal dibandingkan kuarsit 

c. Kuarsit terbentuk dari magma yang meleleh 

d. Resistensi batu gamping terhadap pelapukan lebih rendah dibandingkan kuarsit  

e. Kuarsit merupakan batuan beku intrusi 

 

9. Lapisan interior bumi seperti kerak, mantel, ataupun inti dapat diketahui oleh para ahli melalui .  

a. Studi tentang lava yang dikeluarkan oleh gunung api 

b. Studi tentang penjalaran gelombang permukaan gempa bumi 

c. Studi tentang penjalaran gelombang badan gempa bumi  

d. Studi tentang sampel batuan yang diambil saat pengeboran  

e. Studi tentang kekuatan medan magnetis bumi  

 

10. Palung Mariana yang merupakan palung terdalam di dunia, terbentuk dari hasil  

a. Pertemuan dua lempeng benua 

b. Pertemuan lempeng benua dan samudera 

c. Pertemuan dua lempeng samudera 

d. Saling menjauhnya dua lempeng samudera 

e. Saling menjauhnya lempeng samudera dan lempeng benua 

 

11. Manusia modern (Homo Sapiens) hidup pada zaman . . . 

a. Kenozoikum  

b. Fanerozoikum  

c. Kuarter 

d. Tersier 

e. Holosen 
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12. Yang tidak termasuk bukti yang digunakan A.R Wagener dalam mengemukakan teori Apungan 

Benua miliknya adalah  . . . 

a. Kemiripan garis pantai antara Afrika bagian Timur dengan Amerika Selatan bagian Barat 

b. Persebaran fosil  

c. Bukti adanya deposit glasial di India, Australia, dan Afrika bagian selatan 

d. Adanya kesamaan jenis batuan  

e. Adanya kesamaan morfologi  

 

13. Hukum geologi yang menyatakan bahwa “The present is the key to the past” adalah   . . . . 

a. Superposisi 

b. Inklusi 

c. Cross Cutting  

d. Uniformitarianism  

e. Lateral Acretion 

 

14. Jenis mineral yang menjadi penciri khas batuan asam memiiliki kekerasan dalam skala Mohs . . . 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

d. 7 

e. 8 

 

15. Lapisan interior bumi yang volumenya mendominasi tubuh bumi adalah  . . . 

a. Kerak bumi 

b. Mantel bumi  

c. Inti luar 

d. Inti dalam 

e. Astenosfer 

 

16. Jika dilihat dari karakteristik pergerakan lempeng bumi, maka pilihan dibawah ini yang kurang 

tepat adalah  . . . 

a. Samudera pasifik menyempit 

b. Samudera atlantik meluas 

c. Laut merah menyempit 

d. Islandia terbelah  

e. Gunung di Kepulauan Hawaii bertambah 

 

17. Faktor utama yang menyebabkan inti dalam bumi bersifat padat adalah  . . . 

a. Suhu 

b. Tekanan 

c. Massa jenis 

d. Komposisi mineral  

e. Gravitasi 
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18. Morfologi glasial yang secara tidak langsung sebagai pemisah antara zona ablasi dan akumulasi 

dalam kesetimbangan gletser adalah  . . . 

a. Esker 

b. Erratics 

c. End Moraine 

d. Drumlin 

e. Roche Moutonne 

 

19. Hubungan Antara diameter butir sedimen dan kecepatan aliran dikaitkan dengan titik kritis 

proses fluvial seperti sedimentasi, erosi, dan transportasi dapat kita temukan dalam 

a. Model Sugden 

b. Model Davis 

c. Sistem Strahler 

d. Galloway Diagram 

e. Hjulstorm diagram 

 

20. Jika sebuah delta ternyata didominasi energi dari sungai, maka bentuk delta tersebut adalah   . . . 

a. Cuspate 

b. Lobate 

c. Estuarine 

d. Elongate 

e. A dan D benar 

 

21. Dibawah ini yang tidak termasuk bentang alam erosional adalah  . . . 

a. Busur laut 

b. Stalagtit dan stalagmit 

c. Stack  

d. Mesa dan butte 

e. Gorge 

 

22. Sungai yang alirannya sejajar kemiringan lapisan batuan (dip) adalah  . . . 

a. Konsekuen 

b. Subsekuen 

c. Insekuen 

d. Resekuen 

e. Obsekuen 

 

23. Bagian tepi benua yang tidak bisa anda temukan di tepi benua aktif adalah  . . . 

a. Continental shelf 

b. Continental slope 

c. Continental rise 

d. Paparan benua 

e. Lereng benua 

 

24. Perbedaan utama kawah dan kaldera adalah  . . . 

a. Proses pembentukan  
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b. Ukuran diameternya 

c. Lokasi keterdapatan  

d. Jenis atau bentuk gunung apinya  

e. Material yang ditampung 

 

25. Turki sebagai tuan rumah IGEO 2020 secara geografis berada di semenanjung . . . 

a. Iberia 

b. Anatolia 

c. Skandinavia 

d. Balkan  

e. Jutland 

 

26. Gempa Palu yang baru saja terjadi disebabkan oleh gerakan tektonisme yaitu  . . . 

a. Dip-slip fault 

b. Strike slip fault 

c. Normal fault 

d. Reserves fault 

e. Symmetrical fold 

 

27. Gambar yang menunjukkan rockfall adalah  . . . 

 

 

 

a b 

c d e 
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28. Jika suatu patahan memiliki hanging wall yang relatif lebih rendah dibandingkan foot wall nya, 

maka jenis patahan tersebut adalah  . . . 

a. Patahan naik  

b. Patahan turun 

c. Patahan sinistral 

d. Patahan dekstral  

e. Patahan transform 

 

29. Pola aliran sungai pada wilayah yang terdapat perselingan resistensi batuan adalah  . . . 

a. Multibasinal  

b. Rectangular 

c. Radial  

d. Dendritik 

e. Trelis 

 

30. Berikut ini yang tidak termasuk istilah morfologi pada bentang alam eolian adalah  . . . 

a. Natural Bridge 

b. Yardang 

c. Zeugen  

d. Ventifact 

e. Seif 

 

31. Berikut ini yang termasuk contoh morfologi sisa karst adalah  . . . 

a. Dolina 

b. Uvala 

c. Kerucut karst  

d. Polje 

e. Lembah karst 

 

32. Pantai di Norwegia tempat dimana terdapat arus pasang surut terbesar di dunia merupakan 

jenis pantai . . . 

a. Fjord 

b. Ria 

c. Naik  

d. Mundur 

e. Maju 

 

33. Suatu sungai dikatakan mengalami peremajaan saat  . . . 

a. Lembah sungai semakin lebar akibat erosi horizontal 

b. Base level sungai tersebut turun akibat penurunan muka laut atau kenaikan daratan 

c. Aliran sungai yang tadinya lurus menjadi berkelok-kelok  

d. Isovelnya tak bisa diprediksi  

e. Membawa banyak sedimentasi kemudian menghasilkan delta yang besar 
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34. Permafrost melting adalah salah satu bencana yang umumnya menimbulkan kerugian pada 

bangunan-bangunan di lintang tinggi. Fenomena ini erat kaitannya dengan proses eksogen yaitu 

…. 

a. Pelapukan kimia 

b. Pelapukan mekanik  

c. Pelapukan biologis 

d. Erosi 

e. Sedimentasi 

 

35. Dalam kecelakaan pesawat Lion Air yang baru saja terjadi, proses pencarian korban dan evakuasi 

termasuk bagian dari  . ..  

a. Siap siaga 

b. Mitigasi 

c. Kapasitas 

d. Tanggap Darurat 

e. Rekonstruksi 

 

36. Dibandingkan wilayah berbatuan dasar sedimen, getaran gempa akan dirasakan lebih hebat di 

daerah lumpur atau lanau. Hal ini terjadi karena 

a. Efek likuifaksi  

b. Efek amplifikasi 

c. Efek periodisasi  

d. Efek modernisasi  

e. Efek domino 

 

37. Negara berikut yang tidak ikut terkena dampak dari typhoon Mangkhut yang terjadi di 2018 ini 

adalah  . . . 

a. Filiphina 

b. India 

c. Macau  

d. Hongkong  

e. China 

 

38. Pembangunan bukit bukit atau pepohonan di pesisir pantai cukup baik untuk mengurangi risiko 

tsunami karena  . . . 

a. Meredam energi gelombang  

b. Menjadi tempat tersangkutnya barang atau manusia saat tsunami kembali ke laut  

c. Menyediakan posko pengungsian sementara  

d. A dan B benar 

e. A, B, dan C benar 

 

39. Urutan tingkat status gunung api mulai dari yang paling berbahaya hingga yang paling aman 

adalah  . . . 

a. Normal, waspada, siaga, awas 

b. Awas, waspada, siaga, normal 

c. Awas, siaga, waspada, normal  
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d. Waspada, siaga, awas, normal  

e. Normal, siaga, waspada, awas 

 

40. Perhatikan gambar disamping berikut ! 

 
Bentuk mitigasi bencana yang ditunjukkan pada gambar adalah untuk menghadapi bencana . . . 

a. Banjir 

b. Banjir bandang  

c. Amblesan  

d. Longsor  

e. Letusan gunung api  

 

41. Berikut ini yang merupakan contoh mitigasi struktural adalah:  
a. Penyuluhan penanganan bencana kepada warga  

b. Membuat iklan mengenai bencana  

c. Pembentukan tim relawan bencana  

d. Pembangunan gedung evakuasi bencana  

e. Mendirikan ikatan sukarelawan bencana  
 

42. Berikut ini yang bukan merupakan ciri bencana alam adalah  . . . 

a. Diakibatkan oleh alam  

b. Terjadi secara tiba-tiba 

c. Memiliki periode 

d. Tak akan berakhir 

e. Transien 

 

43. Skala yang digunakan untuk mengukur tingkat letusan gunung api adalah  . . . 

a. Richter 

b. MMI  

c. VEI  

d. Beaufort 

e. Fujita 
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44. Berikut ini kegiatan yang dikategorikan sebagai tahap siap siaga adalah . . . 

a. Membuat rute-rute jalur evakuasi 

b. Mengadakan penyuluhan dan simulasi 

c. Mengevakuasi penduduk yang tinggal dekat dengan gunung api 

d. Mengasuransikan harta yang dimiliki  

e. Pengelolaan tata ruang wilayah  

 

45. Perhatikan gambar dibawah ini! 

Gambar tersebut menunjukkan jenis 

metode pengelolaan bencana  

a. Banjir 

b. Longsor 

c. Siklon 

d. Kekeringan  

e. Kebakaran 

 

 

46. Untuk mengurangi risiko bencana, maka yang harus dilakukan adalah  . . . 

a. Meningkatkan kerentanan, mengurangi kapasitas 

b. Meningkatkan kerentanan dan kapasitas 

c. Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas 

d. Mengurangi kerentanan dan kapasitas 

e. A, B, C, dan D salah  

 

47. Manakah diantara pernyataan berikut yang umumnya TIDAK mungkin terjadi di masa depan ? 

a. Risiko longsor akan meningkat akibat pertumbuhan populasi dan urbanisasi 

b. Adanya kemajuan dalam pengembangan teknologi peringatan  badai akan mengurangi 

dampak badai 

c. Manusia akan mampu menghilangkan risiko badai tropis 

d. Banjir di Wilayah pesisir akan semakin intensif karena kenaikan permukaan air laut 

e. Banjir di Wilayah perkotaan akan semakin intensif karena amblesan 

 

48. Tujuan utama tahapan pemulihan, rekonstruksi, dan rehabilitasi adalah  . . . 

a. Menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya 

b. Mengurangi kemungkinan kerugian yang akan dirasakan saat kembali terjadi bencana 

c. Bersiap-siaga menghadapi bencana yang akan datang  

d. Mengembalikan fungsi-fungsi wilayah seperti sediakala 

e. Mengevakuasi korban  

 

49. Pernyataan yang benar tentang tsunami saat mendekati pantai adalah  . . . . 

a. Kecepatannya berkurang, amplitudo berkurang, panjang gelombang berkurang  

b. Kecepatannya berkurang, amplitudo bertambah, panjang gelombang berkurang 

c. Kecepatannya berkurang, amplitudo berkurang, panjang gelombang bertambah 
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d. Kecepatannya bertambah, amplitudo bertambah, panjang gelombang berkurang  

e. Kecepatannya bertambah, amplitudo berkurang, panjang gelombang berkurang  

 

50. Bentuk kapasitas bencana dari sisi sosial adalah  . . . 

a. Mengasuransikan harta 

b. Membuat rumah anti gempa 

c. Menghindari tinggal di dataran banjir 

d. Penyuluhan dan simulasi  

e. Membuat kebijakan tata ruang  

 

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