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Bidang Studi  : Geografi 

Kode Berkas : GEO-L04 (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. Handika berwisata alam ke padang rumput di negara Argentina, maka kemungkinan ia akan 

berada di  . . . 

a. Steppe 

b. Pampas 

c. Veld 

d. Prairies 

e. Savanna 

 

2. Tanah merupakan batuan yang telah mengalami berbagai proses. Proses pembentukan tanah 

merupakan salah satu fenomena alam yang begitu kompleks yang dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor seperti . . . 

a. Organisme, Waktu, Bahan Induk, Letak Bujur, ketinggian 

b. Iklim, Organisme, Bahan Induk, Topografi, Waktu  

c. Ketersediaan vegetasi, Curah hujan, Lintang tempat, Ketinggian, Iklim  

d. Lintang tempat, Ketinggian, Bahan Induk, Topografi, Waktu  

e. Bahan Induk, Topografi, Ketinggian, Ketersediaan vegetasi, tempat terbentuknya 

 

3. Jika suatu horizon tanah berwarna pucat akibat proses pencucian mineral yang dialaminya, maka 

lapisan horizon tanah tersebut adalah  . . . 

a. Horizon O 

b. Horizon A 

c. Horizon B 

d. Horizon C 

e. Horizon E 

 

4. Bentuk adaptasi mangrove yang sangat mudah terlihat oleh manusia secara sekilas dari luar 

adalah  . . . 

a. Perubahan bentuk batang saat muda dan tua 

b. Perbedaan kandungan air tanah di setiap strukturnya  

c. Perbedaan bentuk daun yang muda dan yang tua 

d. Perbedaan bentuk akar sesuai struktur horizontalnya  
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e. Perbedaan kepadatan tanaman antara bagian atas dan bawah  

 

5. Istilah malnutrisi paling tepat padanan katanya dengan  

a. Kelaparan  

b. Gizi buruk  

c. Obesitas 

d. Undergrowth  

e. Underweight 

 

6. Pertanian urban seperti menanam di dalam gedung, di rooftop, dan berbagai jenis metode lainnya 

dilatarbelakangi oleh  . . . 

a. Kelaparan yang merajalela 

b. Keterbatasan lahan untuk bertani  

c. Kegagalan panen massal di tahun 1960an 

d. Perang  

e. Globalisasi 

 

7. Perhatikan gambar berikut ! 

 
Komposisi Tanah 

 

Tipe tanah dengan komposisi 10% pasir, 45% clay, 45% silt adalah . . . 

a. Silty Clay 

b. Sand 

c. Sandy loam 

d. Loamy sand 
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e. Sandy clay loam 

 

8. Produk pertanian dibawah ini yang tidak termasuk dalam holtikultura adalah  . . . 

a. Tanaman tanaman hias  

b. Tanaman obat  

c. Tanaman berbiji seperti gandum dan beras 

d. Tanaman bunga  

e. Buah buahan dan sayuran 

 

9. Jenis bioma hutan yang menutupi permukaan bumi dengan persentase paling besar adalah  . . . 

a. Hutan hujan tropis  

b. Hutan monsun  

c. Hutan gugur 

d. Hutan konifer  

e. Hutan mangrove 

 

10. Terdapat salah satu suku unik yang tidak tersentuh oleh peradaban modern di India yang disebut 

Sentinel Island. Jika dikaitkan dengan sejarah pertanian, maka suku ini berada pada tahap . . . 

a. Hunting and gathering  

b. Revolusi pertanian 1 

c. Revolusi pertanian 2 

d. Revolusi hijau  

e. Revolusi biru 

 

11. Perhatikan gambar dibawah ini 
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Berdasarkan gambar diatas, maka jenis hewan ternak yang paling banyak di negara kita adalah  . . 

. 

a. Sapi  

b. Domba 

c. Onta 

d. Kambing  

e. Kerbau 

 

12. Bentuk pengelolaan degradasi tanah berupa salinisasi dapat dilakukan dengan cara preventif 

seperti  . . . 

a. Tidak menanam selama 2-3 tahun  

b. Membuat drainase bawah tanah   

c. Flushing 

d. Mengganti tanaman dengan tanaman xeforit 

e. Mengganti tanaman dengan tanaman hidrofit 

 

13. Dibawah ini, pernyataan berikut yang paling baik menjelaskan tentang ketahanan pangan adalah  

. . . 

a. Memastikan bahwa jenis pangan aman dan layak untuk dikonsumsi 

b. Berkaitan erat dengan upaya pencegahan terorisme berupa peracunan makanan 

c. Memastikan bahwa semua penduduk dapat tetap bertahan meski sedang mengalami gagal 

panen 

d. Terdiri dari 4 komponen yaitu ketersediaan, utilitas, stabilitas serta akses terhadap makanan 

e. Fokus hanya pada keseimbangan nutrisi seluruh penduduk  

 

14. Deforestasi seringkali dikaitkan dengan global warming karena . . . 

a. Meningkatkan luas lahan kering di bumi  

b. Melepaskan gas beracun dan polutan ke atmosfer 

c. Mengurangi emisi CO2 di atmosfer 

d. Meningkatkan emisi CO2 di atmosfer 

e. Mengurangi kadar air di permukaan bumi 

 

15. Degradasi lahan apakah yang bisa terjadi dari overgrazing ternak 

a. Salinisasi 

b. Desertifikasi 

c. Akumulasi racun  

d. Waterlogging 

e. Erosi lembar 

 

16. Suatu metode konservasi lahan dengan meninggalkan sisa-sisa tanaman yang lama untuk 

mencegah erosi tanpa melakukan pembajakan disebut . ..  

a. Contour farming 

b. Terasering 
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c. Rotasi tanaman 

d. Zero tillage 

e. Shelterbelt 

17. Revolusi Hijau merupakan gerakan intensifikasi lahan pertanian dengan penggunaan teknologi 

maju, salah satunya adalah penanaman bibit unggul. Berikut ini yang merupakan dampak negatif 

penanaman bibit unggul adalah:  

a. Algae blooming akibat meningkatnya kandungan nitrogen di perairan  

b. Meningkatnya kadar garam tanah sehingga terjadi salinisasi tanah  

c. Menurunnya biodiversitas varietas alamiah  

d. Pencucian unsur hara sehingga tanah kekurangan unsur hara  

e. Akumulasi DDT pada berbagai hewan 

 

18. Cahyo mengikuti suatu kompetisi tingkat Nasional di Indonesia, dalam kompetisi tersebut tertulis 

suatu general guide ‘panitia tidak menyediakan akomodasi selama acara berlangsung’, maka hal 

yang harus Cahyo lakukan adalah  . . . 

a. Mencari catering terdekat di sekitar tempat acara berlangsung 

b. Membooking penginapan  

c. Menyewa suatu moda transportasi seperti mobil atau motor untuk mobilisasi 

d. Membeli seperangkat alat mandi 

e. Memastikan untuk membawa alat tulis pribadi 

 

19. Dalam teori siklus wisata yang dikemukakan oleh Butler, tahapan ketika masyarakat lokal mulai 

melihat peluang wisata dan ikut terlibat dalam memajukan wisata adalah tahap . . . 

a. Exploration 

b. Stagnation 

c. Involvement 

d. Rejuvenation 

e. Development 

 

20. Pendapatan pemerintah berupa pajak dalam dampak pariwisata termasuk kedalam  

a. Dampak langsung  

b. Dampak tidak langsung  

c. Dampak ikutan  

d. Dampak lingkungan  

e. Dampak sosial  

 

21. Yang tidak dikategorikan dalam syarat tempat wisata menuruk Medlik adalah . . . 

a. Atraksi  

b. Akomodasi  

c. Amenitas  

d. Akses 

e. Fasilitas 
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22. Pembangunan pariwisata mulai menyimpang dari perencanaan awal, dan mulai bersinggungan 

langsung dengan kehidupan masyarakat lokal. Harga-harga di kawasan wisata yang dulunya 

murah menjadi mahal, kerusakan lingkungan yang terjadi menjadikan kawasan wisata mulai sepi, 

dan akhirnya yang terjadi adalah fasilitas berlebih tanpa adanya wisatawan. Dalam teori irridex, 

ciri khas wilayah tersebut termasuk dalam tahap . . . 

a. Explorasi  

b. Iritasi  

c. Antagonism 

d. Euforia 

e. Apatis 

 

23. Berikut ini tempat wisata ataupun landmark yang terletak di Benua Amerika kecuali, . . 

a. Table Mountain 

b. The Great Lakes  

c. Jembatan San Fransisco  

d. Air terjun Niagara 

e. Taman Nasional Yellow Stone 

24. Warga negara tertentu yang karena tugas atau jabatannya tinggal di luar negeri kemudian pulang 

ke negara asalnya dan berwisata di negara sendiri disebut...  

a. Foreign tourist  

b. Domestic foreign tourist  

c. Indigenious fereign tourist  

d. Transit tourist  

e. Business tourist 

 

25. Organisasi pariwisata berikut yang merupakan organisasi regional adalah  ..  . 

a. PHRI  

b. PUTRI  

c. PATA  

d. UNWTO  

e. IATA 

 

26. Vella merupakan seorang wisatawan yang lebih menyukai tempat wisata yang aman dan tidak 

ekstrem seperti floating market di Lembang. Menurut Plog, tipologi wisatawan seperti Vella 

adalah  . . . 

a. Psikosentris 

b. Allosentris  

c. Midsentris 

d. Mikrosentris 

e. Makrosentris 
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27. Perhatikan gambar dibawah ini! 

Harga stapler kayu jauh lebih mahal 

dibandingkan harga palet kayu 

meskipun bahan kayu yang 

digunakan jauh lebih sedikit. Hal ini 

terjadi karena yang dijual adalah  . . . 

a. Keindahan 

b. Kreativitas manusia  

c. Daya guna 

d. Tingkat kerumitan proses 

pembuatan  

e. Jumlah bahan yang digunakan 

 

 

 

28. Mengunjungi suatu situs wisata yang berkaitan dengan kematian disebut . . . 

a. Black tourism  

b. Dark tourism 

c. Deep tourism  

d. Creepy tourism  

e. Terrifying tourism  

 

29. Seorang pelancong (excurcionist) berbeda dengan wisatawan, utamanya akibat faktor. . . 

a. Tujuan bepergian  

b. Durasi/lama bepergian 

c. Jenis situs wisata yang dikunjungi  

d. Jumlah teman/kerabat yang diajak  

e. Frekuensi bepergian  

 

30. Dibawah ini yang merupakan dampak ekonomi suatu pariwisata adalah  . . . 

a. Persebaran budaya global pada masyarakat lokal  

b. Membuka wilayah yang terisolir 

c. Membuat masyarakat lebih aktif menjaga lingkungan  

d. PAD yang meningkat  

e. Memperbesar peluang korupsi pada tingkat pemerintahan  

 

31. Salah satu prinsip pariwisata di Indonesia adalah berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan 

(sustainable tourism) tidak bertujuan utama untuk  . . . 

a. Integrasi antara penduduk lokal dalam pengembangan dan pelaksanaan wisata 

b. Komitmen tinggi untuk mengonservasi alam 

c. Keuntungan besar untuk pelaksana wisata 

d. Tanggungjawab sosial 

e. A dan B benar 
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32. Wilayah gunung karst sangat cocok untuk dijadikan: 

a. perkebunan palawija  

b. wisata alam spheleotem 

c. relokasi satwa liar in-situ  

d. wahana arum jeram (rafting) 

e. daerah pertambangan pasir kuarsa 

 

33. Objek wisata Tanjung Kelayang terletak di:  

a. Riau  

b. Kepulauan Riau  

c. Kepulauan Bangka-Belitung  

d. Gorontalo  

e. Maluku  

 

34. Dewasa ini sudah mulai banyak ditemukan berbagai alternatif sumber daya energi. Berikut ini yang 

bukan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak pihak kontra dengan tenaga nuklir 

. . . 

a. Pengelolaan limbah buangannya yang bisa menimbulkan masalah jika tidak ditangani dengan 

baik 

b. Ketersediaannya yang tidak stabil dan bergantung pada sinar matahari 

c. Berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab seperti serangan 

teroris 

d. Ancaman kebocoran nuklir yang masih menjadi momok tersendiri bagi banyak pihak 

e. Potensi mutasi genetik bagi masyarakat sekitar dan pekerja 

 

35. Wilayah Turki sebagai tuan rumah IGEO 2020 sepenuhnya berada pada ecozone 

a. Neotropik  

b. Paleartik  

c. Neartik  

d. Ethiopian  

e. Oriental 

 

36. Unggas berikut ini yang termasuk dalam fauna tipe peralihan yaitu…  

a. Maleo  

b. Kasuari  

c. Curik Bali  

d. Merak  

e. Rangkong  

 

37. Taman Nasional yang dijuluki Afrika Van Java adalah:  

a. Bantimurung  

b. Baluran  
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c. Tanjung Puting  

d. Gunung Lauser  

e. Bukit Barisan  

 

38. Usaha menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dilarang karena akan membawa 

dampak antara lain berupa ... .  

a. Ikan menjadi tidak enak rasanya  

b. Harga ikan menjadi lebih murah  

c. Populasi ikan terancam cepat punah  

d. Ikan akan berubah warnanya  

e. Sulitnya instalasi  

 

39. Perhatikan grafik di bawah ini ! 

 
Pemakaian energi yang diprediksikan akan mengalami peningkatan terbesar sejak tahun 1970 

hingga 2020 adalah . . . 

a. Minyak 

b. Batu bara 

c. Nuklir 

d. Gas alam 

e. Energi terbarukan 

 

40. Degrasi lingkungan akan terjadi apabila memenuhi kondisi berikut ini, yaitu … . 

a. pemanfaatan SDA kurang dari kemampuan SDA memperbaiki diri 

b. pemanfaatan SDA melebihi kecepatan maksimal SDA memperbaiki diri 
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c. pengembangan SDa terus menerus sehingga kemampuan reproduksi bertambah 

d. pengambilan SDA berimbang dengan kemampuan SDa memperbaiki diri 

e. pengambilan SDA dan pemanfaatan SDa berimbang dengan kemampuan memperbaiki diri 

 

41. Salah satu cara yang ditempuh untuk melestarikan sumber daya tanah pada lahan yang miring 

adalah mengolah tanah dengan membuat . . . 

a. Tanggul alam 

b. Terasering 

c. Waduk 

d. Bendungan 

e. Tumpang sari 

 

42. Bahan galian yang strategis, artinya bahan galian tersebut penting untuk pertahanan/keamanan 

Negara atau untuk menjamin perekonomian negara termasuk bahan galian golongan . . . 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

e. E 

 

43. Produsen terbesar energi nuklir di Eropa adalah Negara 

a. Perancis 

b. Rusia 

c. Spanyol 

d. Jerman 

e. Denmark 

 

44. Provinsi yang merupakan penghasil teh terbesar di Indonesia adalah 

a. Sumatera Selatan 

b. Jawa Barat 

c. Jawa Timur 

d. Lampung 

e. Jawa Tengah 
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45. Garis Wallace ditunjukkan oleh  peta di atas melalu garis . . . 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

e. E 

 

46. Perhatikan gambar pembangkit listrik tenaga air dibawah ini! 

 
Berdasarkan gambar diatas, faktor apakah yang menentukan jumlah energi yang diproduksi oleh 

pembangkit listrik seperti yang ditunjukkan oleh gambar 

a. Jarak antar jalur transmisi dari pembangkit  

b. Volume air yang mengalir ke turbin 

c. Beda tinggi antara dua level air yang berpindah  

d. Suhu air 

e. Ukuran lubang aliran 

 

47. Negara dibawah ini yang sumber energi utamanya hidropowerplant adalah  . . . 

a. Indonesia 

b. Kanada 

c. Perancis 
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d. Mesir  

e. Saudi Arabia 

 

48. Letak indonesia yang berada di pertemuan 3 lempeng utama di dunia membuat Indonesia kaya 

akan sumber daya . . . 

a. Air 

b. Mineral  

c. Hayati  

d. Hutan  

e. Nabati 

 

49. 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 

 

50. Perhatikan pernyataan berikut ini :  

1. kurangnya tenaga ahli dalam pengolahan sumber daya alam;  

2. mahalnya sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya alam;  

3. transportasi ke lokasi sumber daya alam terbatas;  

4. jumlah penduduk yang banyak untuk tenaga kerja;  

5. jenis sumber daya alam yang beraneka ragam.  

Faktor penghambat dalam pemanfaatan sumber daya alam terdapat pada angka ....  

a. (1), (2), dan (3)  

b. (1), (2), dan (4)  

c. (1), (3), dan (5)  

d. (2), (4), dan (5)  

e. (1), (2), dan (5) 

 

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