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Bidang Studi  : Geografi 

Kode Berkas : GEO-T02 (soal) 

 

Petunjuk Soal  

1) Jumlah soal yang diberikan sebanyak 30 soal pilihan ganda  

2) Waktu pengerjaan adalah selama 90 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. Jika setiap grid dalam gambar dibawah ini berukuran 20 cm x 20 cm, maka berapakah koordinat 

yang ditunjukkan oleh titik berwarna merah dibawah ini? 

 

a. 93°36’ BT dan 27°36’LU 

b. 93°36’ BT dan 27°24’LU 

c. 93°24’ BT dan 27°36’LU 

d. 94°36’ BT dan 28°24’LU 

e. 94°24’ BT dan 28°36’LU 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perhatikan gambar dibawah ini! Pak Bagas ingin memanfaatkan lahan kosong didepan halaman 

rumahnya untuk dijadikan taman dengan koordinat titik-titik ujungnya adalah sebagai berikut : 

Titik X (m) Y (m) 

A 1 -2 

B 5 -4 

C 4 3 

D 6 0 

Luas tanah yang ingin dibangun Pak Bagas adalah  . . . 

a. 18,5 m2 

b. 3,5 m2 

c. 12,5 m2 

d. 22 m2 

e. 44 m2 

 

3. Sekelompok geograf melakukan survei lapangan untuk menentukan titik bor air (R) di seberang 

sungai. Dengan menggunakan kompas diketahui bahwa sudut di titik Q (sudut ∠PQR) dan sudut 

di titik P (sudut ∠RPQ ) masing-masing sebesar 60°. Jarak datar diukur antara titik P dan Q sebesar 
200 meter. Koordinat titik bor air (R) adalah : 
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a. -100; -100 

b. 100√3; 100√3 

c. -100; 100√3 

d. 100√3 ; -100 

e. -100; -100√3 
 

 

 

 

4. Berikut ini pernyataan yang salah terkait sistem koordinat geografis adalah  . . . 

a. International Date Line adalah garis bujur yang memiliki nilai paling besar  

b. Lintang adalah elips yang membentang secara horizontal dari Barat ke Timur 

c. Ekuator adalah lintang yang memiliki ukuran lingkaran paling besar  

d. Seluruh zona waktu disesuaikan terhadap meridian primer  

e. Bujur adalah elips yang membentang vertikal dari Utara ke Selatan  

 

5. Kedetailan informasi yang diberikan peta akan tergantung dari skala petanya. Dua buah peta 
memiliki skala yang berbeda, yaitu 1: 50.000, 1: 100.000 dan 1: 10.000 manakah penyataan 
berikut yang benar?  
a. Skala peta 1: 50.000 lebih kecil dibanding skala peta 1: 100.000  
b. Peta skala 1: 50.000 memuat informasi yang lebih detail dibanding peta skala 1: 100.000  
c. Peta skala 1: 10.000 memuat informasi yang lebih umum dibanding peta skala 1: 50.000  
d. Skala peta 1: 100.000 lebih besar dibanding skala peta 1: 10.000  
e. Peta skala 1: 10.000 memuat informasi yang banyak digeneralisasi dibanding peta skala 1: 

50.000 
 

6. Leonardo bepergian dari suatu kota A yang memiliki koordinat 106°43’26” BT dan 65°24’31” LU 

menuju kota B dengan koordinat 42°6’31” BB dan 21°13’43” LU. Jika Leonardo berangkat dari kota 

A pada tanggal 27 November pukul 21.00 dan perjalanan membutuhkan waktu 14 jam, maka saat 

Leonardo tiba di Kota B, waktu akan menunjukkan  . . . . 

a. 01.04.41  tanggal 27 November 2018 

b. 01.04.41  tanggal 28 November 2018 

c. 20.55.19  tanggal 28 November 2018 

d. 11.04.41  tanggal 27 November 2018  

e. 11.04.41  tanggal 28 November 2018 

 
7. Perhatikan peta kontur dibawah ini! Penampang melintang yang tepat merepresentasikan titik A-

B adalah  . . . 
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e. Semua salah  
 

8. Grid berikut ini yang tidak dilalui oleh jalan utama (main street) adalah  
a. 3261 
b. 3263 
c. 3061 
d. 3161 
e. 3162 
 
 
 

 

 

 

 

 

9. Berapakah volume timbunan pada dua wilayah dengan penampang A dan B berikut jika keduanya 
terpisah jarak 10 meter 

a.  b.  

c.  d.  
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a. 687, 5 m3 
b. 625,0 m3 
c. 750,0 m3 
d. 1.375,0 m3 
e. Tidak ada yang benar 

 
10. Perhatikan gambar disamping ini. Kemiringan lereng A-B 

dalam persen jika jarak A-B dipeta adalah 4 cm adalah . . . . 
a. 6,25 % 
b. 12, 5% 
c. 25, 0% 
d. 37, 5% 
e. 50, 0% 

 

 

 

11. Fenomena perpindahan penduduk (migrasi) di negara-negara berkembang dianggap dapat lebih 

mempercepat pemerataan pembangunan karena  . . . 

a. Bertambahnya skill para pekerja di kota akibat persaingan yang meningkat 

b. Adanya remitan yang rutin dikirimkan oleh para migran ke daerah asal  

c. Pembukaan lapangan kerja baru di wilayah tujuan 

d. Adanya persebaran kebudayaan antara dua wilayah  

e. Krisis tenaga kerja di wilayah asal 

 

12. Suatu wilayah membutuhkan waktu selama 69 tahun agar penduduknya bertambah sebesar tiga 
kali lipat, maka laju pertumbuhan penduduk tersebut adalah  . . . 
a. 1,1% 
b. 1,6 % 
c. 1 % 
d. 75% 
e. 62,8 % 

 
13. Suatu wilayah pada tahun 2012 memiliki penduduk sebanyak 1.056.203 jiwa, jika 10 tahun 

kemudian penduduknya berubah menjadi 1.312.974 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk di 
wilayah tersebut adalah  . . . 

0,0 100 50 75 

1 m 1 m 1 m 

100 0,0  50 

1 m 

PROFIL A  PROFIL B  
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a. 0,1 % 
b. 1,1 % 
c. 3,3 % 
d. 2,2 % 
e. 5,5 % 

 
14. Pernyataan berikut yang salah tentang bonus demografi adalah  . . . 

a. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif 
b. Angka beban ketergantungan sangat tinggi  
c. Piramida penduduk menggembung di bagian tengah  
d. Hanya terjadi 1 kali selama beratus-ratus tahun 
e. Sedang dialami Indonesia hingga sekitar 2035  

 
15. Bagaimana dua cara populasi berkurang jumlahnya? 

a. Imigrasi dan emigrasi  
b. Bertambah tingkat kematian dan imigrasi  
c. Berkurangnya tingkat kelahiran dan emigrasi  
d. Emigrasi dan bertambahnya tingkat kelahiran  
e. Bertambahnya tingkat kelahiran dan imigrasi 

 
16. Terdapat 150 tanaman kaktus Saguaro per km2 di suatu wilayah di gurun Arizona. Karakteristik 

populasi yang ingin disampaikan pernyataan tersebut adalah  . . . 
a. Growth rate  
b. Geographic range  
c. Struktur  
d. Population density  
e. Population change 

 
17. Segala jenis kondisi yang menyebabkan kematian seperti bencana alam, perang, ataupun wabah 

penyakit yang tidak dapat dikontrol adalah upaya mengurangi jumlah penduduk yang menurut 
Malthus termasuk dalam . . . 
a. Preventive check, vice 
b. Positive check, vice 
c. Preventive check, moral restraint 
d. Preventive check, misery 
e. Positive check, misery 

 
18. Teori kependudukan yang mengatakan bahwa semakin tinggi status sosial seseorang, maka 

semakin enggan ia memiliki anak atau teori kapilaritas social dikemukakan oleh  . . . 
a. Thomas Robert Malthus 
b. Emile Durkheim 
c. John Stuart Mill 
d. Arsene Dumont  
e. Karl Marx 
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19. Transisi demografi diikuti juga dengan perubahan piramida penduduk suatu Negara. Berikut ini 
yang merepresentasikan perubahan piramida penduduk saat mengalami transisi demografi, mulai 
dari tahap yang paling awal hingga yang paling akhir adalah  . . . 

 
 

20. Saat ini, negara dengan tingkat kelahiran tertinggi di dunia adalah negara . . . 
a. Mali  
b. Niger 
c. Nigeria 
d. Burkina Faso  
e. Mesir 

 
21. Perhatikan tabel berikut ini ! 

Terminologi Definisi 

A. Carrying Capacity  1. Segala jenis faktor yang dapat membatasi pertumbuhan populasi  

B. Limiting Factor  2. Kemampuan atau ketersediaan yang lingkungan miliki untuk mendukung 

pertumbuhan populasi  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
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C. Biocapacity  3. Populasi maksimum yang dapat didukung oleh lingkungan  

D. Ecological Footprint 4. Kebutuhan akan lingkungan per tiap tiap individu 

Pilihan berikut ini yang tepat antara terminologi dan definisinya adalah  . . . 

a. A1, B1, C3, D4 

b. A2, B1, C4, D3 

c. A3, B1, C2, D4 

d. A3, B2, C4, D1 

e. A4, B2, C3, D1 

 
22. Dibawah ini termasuk ancaman untuk biodiversitas kecuali . . . 

a. Magnifikasi biologis senyawa racun 
b. Fragmentasi habitat 
c. Desertifikasi 
d. Preservasi habitat 
e. Bencana alam super dahsyat 

 
 

23. Untuk semua populasi yang terus tumbuh, hingga kemudian sumberdaya alam mulai kesulitan 

memenuhi kebutuhan populasi tersebut, maka berarti populasi tersebut . . . 

a. Akan berkurang drastis 

b. Akan bertambah drastis 

c. Hampir mencapai carrying capacity-nya 

d. Memasuki fase pertumbuhan eksponensial 

e. Memasuki fase pertumbuhan linier 

 

24. Fiksasi nitrogen umumnya dilakukan oleh  . . . 

a. Manusia 

b. Tumbuhan 

c. Bakteri 

d. Konsumen 

e. Produsen 

 

25. Berikut ini yang bukan tindakan pencegahan polusi air adalah  . . . 

a. Lebih memilih menggunakan pupuk organik dibandingkan pupuk anorganik 

b. Membuat aturan tegas terkait larangan pembuangan sampah di sungai  

c. Mengecek tanki minyak menyeluruh sebelum berangkat dari pelabuhan  

d. Memastikan bahwa setiap perusahaan telah melakukan analisis dampak lingkungan sebelum 

operasi dimulai  

e. Pemasangan penyaring asap pada cerobong industri 

 

26. Persebaran manusia dimuka bumi memiliki pola semakin ekstrem suhunya (terlalu dingin atau 

terlalu panas), maka semakin jarang manusia yang hidup di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa bagi manusia, suhu adalah salah satu . . . 

a. Carrying capacity  
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b. Density-dependent limiting factor 

c. Independent limiting factor  

d. Biocapacity  

e. Ecologycal Footprint 

 

27. Perhatikan tabel dibawah ini! 

Berapa banyak planet bumi yang 

dibutuhkan jika tapak ekologi bumi 

sama dengan tapak ekologi Afrika 

Selatan . . . 

a. 1  

b. 1, 3 

c. 0,7 

d. 1,5 

e. 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Dibawah ini definisi paling akurat dari ‘epidemi’ adalah  . . . 

a. Sebuah penyakit yang berdampak pada sejumlah besar penduduk di dunia 

b. Penyakit yang hanya terjadi di spesifik area atau negara 

c. Penyakit akibat lifestyle yang terjadi di negara maju 

d. Ilmu yang mempelajari tentang penyakit menular yang berdampak pada manusia 

e. Penambahan tiba-tiba jumlah kasus penyakit tertentu di suatu wilayah 

 

29. Suatu wilayah memiliki data sebagai berikut : 

Parameter Ekologis Jumlah 

Biokapasitas 3600 gHa 

Tapak Ekologi 0,06 gHa/jiwa 

Carrying Capacity  ? 

 

Tabel diatas menunjukkan kuantitas biokapasitas dan tapak ekologis suatu wilayah, berapakah 

carrying capacity yang dapat ditampung wilayah tersebut? Dan jika populasi sebenarnya adalah 

50.000 jiwa, apakah yang terjadi dengan wilayah itu?. . . 

a. 10.000 jiwa; overpopulasi 
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b. 60.000 jiwa ; overpopulasi 

c. 60.000 jiwa; underpopulasi 

d. 216 jiwa; overpopulasi 

e. 216 jiwa; underpopulasi 

 

30. Fenomena ikan yang mati secara massal di Danau Singkarak secara ilmiah lazim disebut  . . . 

a. Red Tide 

b. Eutrofikasi 

c. Urban Heat Island Effect (UHIE) 

d. Epidemi ikan 

e. Population Bottleneck 

 

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