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Bidang Studi  : Geografi 

Kode Berkas : GEO-T03 (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. Seorang geologis sedang melakukan survei di sebuah puncak gunung setinggi 2000 meter. Ia 

kemudian menemukan lapisan batuan sedimen berupa batu gamping terumbu di puncak 

tersebut, maka pilihan yang tepat terkait kemungkinan penyebab sedimen tersebut terdeposisi 

disana adalah . . . 

a. Air laut pernah setinggi puncak gunung tersebut 

b. Batuan tersebut terbentuk di laut terbuka dan terpindahkan oleh tsunami ke atas gunung 

c. Batuan tersebut sejak awal pembentukan terbentuk di puncak gunung 

d. Batuan awalnya terbentuk di laut dalam kemudian terangkat secara tektonik ke puncak 

gunung 

e. Batuan awalnya terbentuk di laut dangkal kemudian terangkat secara tektonik ke posisi 

sekarang 

 

2. Batuan metamorf (malihan) merupakan jenis batuan yang terbentuk akibat suhu dan atau tekanan 

yang tinggi. Terdapat berbagai jenis batuan metamorf berdasarkan proses pembentukannya. 

Manakah sumber panas utama dari suatu metamorfosa kontak? 

a. terpendam dalam 

b. panas gesekan akibat pergerakan sesar 

c. panas dari dekomposisi mineral 

d. panas dari tubuh magma di sekitarnya 

e. panas dari insolasi intensif atmosfer  

 

3. Batu gamping atau karst adalah batuan yang lebih dari 60% nya terdiri dari kalsit. Dalam skala 

Mohs, kalsit memiliki tingkat kekerasan  . . . 

a. Diatas kuarsa, dibawah topaz 

b. Diatas feldspar, dibawah kuarsa 

c. Diatas gipsum, dibawah kuarsa 

d. Diatas ortoklas, dibawah feldspar 

e. Diatas talk dan korundum 

 

4. Sebagai negara yang terletak di pertemuan tiga lempeng utama di dunia, Indonesia menjadi salah 

satu negara dengan aktifitas vulkanik yang cukup banyak. Negara Indonesia mayoritas memiliki 

gunung api dengan magma  . . . 
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a. Asam  

b. Intermediet 

c. Basa 

d. Ultrabasa 

e. Basa hingga ultrabasa 

 

5. Berikut ini wilayah yang tidak termasuk tempat ditemukannya deposit glasial oleh A.R Wagener 

sebagai bukti teori Apungan Benua miliknya adalah  . . . 

a. Semenanjung skandinavia 

b. India 

c. Australia  

d. Afrika bagian selatan  

e. Ujung Amerika Selatan  

 

6. Lapisan batas interior bumi antara mantel dan kerak bumi disebut . . .  

a. Mohorivic discontinuity 

b. Gutenberg discontinuity 

c. Lehmaan discontinuity 

d. Wagener discontinuity 

e. Benioff discontinuity 

 

7. Ketika lempeng samudera dan benua bertemu, yang menunjam adalah lempeng samudera. Faktor 

utama yang menyebabkan hal ini dapat terjadi adalah  . . . 

a. Lempeng samudera lebih tua 

b. Perbedaan densitas  

c. Perbedaan suhu  

d. Lempeng samudera lebih rendah  

e. Lempeng samudera lebih lemah  

 

8. Untuk mengetahui lokasi episentrum gempa 

bumi, dibutuhkan stasiun gempa minimal 

sejumlah  . .  

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

 

9. Bentukan berikut ini yang ditemukan ketika dua 

lempeng samudera bertemu adalah  . . . 

a. Mid Oceanic Ridge  

b. Pegunungan aktif bermagma basa 

c. Busur-busur kepulauan  

d. Pegunungan tidak aktif 

e. Retakan di samudera 
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10. Jika fosil-fosil trilobita banyak ditemukan di zaman tertua pada masa Paleozoikum, maka zaman 

apakah yang dimaksud? 

a. Kapur  

b. Trias 

c. Kambrium  

d. Ordovisium  

e. Silur 

 

11. Suatu pesisir pantai dapat mengalami erosi oleh gelombang laut yang menjadi bentukan morfologi 

pesisir pantai. Jika terdapat erosi gelombang pada tebing pesisir, maka morfologi yang tidak 

memungkinkan dihasilkan akibat proses tersebut adalah . . . 

a. Wave-cut platform 

b. Notch 

c. Sea cave 

d. Sea arch 

e. Pocket beach 

 

12. Suatu batuan ditemukan oleh geologis dalam 

kondisi seperti gambar dibawah ini. Maka jenis 

pelapukan utama yang dapat menyebabkan 

kondisi batuan tersebut adalah pelapukan  . . . 

a. Kimia 

b. Biologis 

c. Fisik 

d. Kombinasi kimia dan biologi  

e. Kombinasi fisik, biologi, dan kimia 

 

 

 

13. Bentukan lava dome biasanya terbentuk karena magmanya bersifat   . . . 

a. Basa dengan viskositas tinggi  

b. Asam dengan viskositas tinggi  

c. Basa dengan viskositas rendah  

d. Asam dengan viskositas rendah  

e. Intermediet dengan viskositas sedang  

 

14. Pada tubuh batuan Roche Moutonne, arah aliran es pada dahulu kala memiliki arah  . . . 

a. Tidak dapat diperkirakan  

b. Menghadap lereng yang halus, lee 

c. Menghadap lereng yang kasar, lee 

d. Menghadap lereng yang halus, stoss 

e. Menghadap lereng yang kasar, stoss 

 

15. Penurunan muka air tanah di wilayah gamping, dapat membentuk dolina jenis  . ..  

a. Runtuhan 
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b. Pelarutan  

c. Amblesan  

d. A dan C benar 

e. A, B, dan C benar 

 

16. Bentuk lahan manakah dibawah ini yang tidak sesuai dengan sediment yang mendominasinya . ..  

a. Dataran abisal – lempung 

b. Barchan – pasir  

c. Moraine – till  

d. Kame – Stratified drift  

e. Debris fan – lanau bersortasi baik  

 

17. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 
Terdapat simbol patahan pada gambar akuifer diatas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka jika 

dianalisis dari posisi relatif hanging wall terhadap foot wall, jenis patahan tersebut adalah patahan  

. . . 

a. Naik (reverse), dengan blok A adalah hanging wall dan blok B adalah footwall 

b. Naik (reverse), dengan blok A adalah footwall dan blok B adalah hanging wall 

c. Turun (normal), dengan blok A adalah hanging wall dan blok B adalah footwall 

d. Turun (normal), dengan blok A adalah footwall dan blok B adalah hanging wall 

e. Strike-slip, dengan blok A adalah footwall dan blok B adalah hanging wall 

 

18. Jika tiga wilayah merupakan pegunungan lipatan, kubah yang tererosi, dan wilayah batu gamping. 

Maka jenis pola aliran sungai di ketiga wilayah tersebut secara berturut-turut adalah  . . . 

a. Trellis; annular; multibasinal  

b. Trellis; radial sentrifugal; multibasinal  

c. Radial sentrifugal; annular; trellis 

d. Paralel; rectangular; trellis  

e. Annular; trellis; rectangular 
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19. Dibawah ini merupakan peta yang 

menunjukkan debit aliran sungai di UK. 

Faktor dibawah ini yang tidak 

mempengaruhi perbedaan warna 

dalam debit sungai tersebut adalah  . . 

. 

a. Curah Hujan  

b. Ada atau tidaknya vegetasi  

c. Kondisi tanah atau batuan 

dibawahnya  

d. Jumlah fauna di wilayah tersebut 

e. Ukuran DAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Dalam sedimentasi, perbedaan dasar antara alluvium dan colluvium adalah  

a. Jumlah material sedimen yang diendapkan  

b. Energi yang mendeposisikan  

c. Tempat terbentuknya  

d. Ukuran sedimen yang terbawa  

e. Keseragaman butir batuannya 

 

21. Suatu bencana, dapat berupa bencana alam, bencana non-alam, atau bencana manusia. Salah 

satu bencana non-alam adalah wabah penyakit. Asthina adalah seorang geoegrapher yang sedang 

meneliti tentang distribusi spasial wabah penyakit Ebola, dengan hipotesis bahwa terdapat 

korelasi Antara kemiskinan dengan jumlah kejadian ebola. Strategi berikut manakah dibawah ini 

yang paling baik dalam membantu Asthina dalam meneliti kebenaran hipotesis tersebut? 

a. Memetakan kasus kejadian ebola 

b. Menggunakan Excel spreadsheet untuk membuat list kejadian Ebola dan GDP per-kapita 

c. Menggunakan GIS untuk mengorelasikan kejadian ebola dengan data sosio-ekonomi 

d. Mewawancarai dokter dan perawat yang pernah menangani kasus ebola 

e. Mewawancarai pasien ebola dan anggota keluarganya 

 

22. Tsunami merupakan gelombang laut yang terbentuk akibat gangguan masif di bawah laut yang 

mampu menimbulkan getaran. Penyebab gelombang tsunami yang terjadi di dunia mayoritas 

disebabkan oleh  . . . 

a. Tektonisme 

b. Letusan gunung api  
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c. Longsor bawah laut  

d. Jatuhan meteorit 

e. Gaya gravitasi benda-benda langit 

 

23. Berikut ini yang bukan merupakan tindakan yang dianjurkan BNPB selama letusan gunung api 

terjadi adalah  . . . 

a. Tidak menggunakan lensa kontak  

b. Menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung 

c. Tidak berada di lembah atau aliran sungai  

d. Hindari tempat terbuka  

e. Hindari jalan layang atau tiang listrik dan pepohonan tinggi 

 

24. Dibawah ini adalah peta gempa bumi pada 22 Februari 2011 di Selandia Baru. Berdasarkan peta 

dibawah, wilayah yang memiliki kerentanan paling tinggi ditunjukkan oleh warna . . .  

 
 

 

 

 

25. Letusan gunung api dapat dilihat tingkat kekuatannya menggunakan skala VEI (Volcanic Explosivity 

Index). Skala ini bervariasi mulai dari 0 – 8, dengan memperhitungkan material padat yang 

dikeluarkan, tinggi awan debu yang terbentuk, hingga frekuensi erupsi. Berdasarkan hal tersebut, 

maka skala letusan gunung Kilauea di Hawaai yang erupsi terakhir pada Mei 2018 pasti memiliki 

skala . . . 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. 7 

e. 8 

 

 

 

 

 

a b c d e 
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26. Perhatikan grafik batang dibawah ini! 

 
Grafik diatas menunjukkan tingkat kerentanan 4 jenis bencana. Semakin besar angka yang 

ditunjukkan, semakin rentan negara tersebut terhadap bencana. Yang bukan termasuk diantara 

keempat bencana tersebut adalah  . . . . 

a. Banjir 

b. Gempa bumi  

c. Kekeringan  

d. Kenaikan permukaan air laut  

e. Badai Tropis 

 

27. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

Warna toscha pada gambar diatas menunjukkan potensi wilayah yang terkena banjir dengan 3 

skenario berbeda. Makin ke kanan, intensitas curah hujan semakin tinggi. Dalam gambar terlihat 

bahwa banjir tersebut terletak di meander sungai yang berkelak-kelok sehingga aliran menjadi 

lambat. Terdapat suatu metode penanggulangan banjir dengan cara membuat aliran sungai yang 

pada awalnya berkelok menjadi lurus. Metode ini lazim dikenal dengan  . . . 

a. Sabo check  

b. River straightening 

c. Diversion Spillways 

d. Wing dyke  

e. Floodplain zoning 

 

28. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk mitigasi bencana non-struktural adalah  . . . 

a. Mendaftarkan harta benda ke perusahaan asuransi  

b. Penyuluhan kepada masyarakat tentang bencana disekitarnya  

c. Simulasi kejadian bencana  

d. Pembangunan rumah lantai 2 di wilayah rawan banjir 

e. Menciptakan sikap kegotong-royongan di warga setempat  
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29. Peta dibawah ini menunjukkan potensi kerusakan salah satu bencana alam di India yaitu  .. .  

 

  
a. Banjir  

b. Gempa Bumi  

c. Vulkanisme  

d. Longsor  

e. Badai tropis 

 

30. Geothermal merupakan cadangan energi terbarukan yang potensial di Indonesia untuk 

dikembangkan sebagai pembangkit listrik. Dengan mengetahui cara kerja sistem energi ini, maka 

terdapat satu jenis bencana alam yang akan rawan terjadi jika wilayah tersebut dibangun PLTG. 

Jenis bencana tersebut adalah  . . . 

a. Banjir  

b. Gempa 

c. Letusan Gunung api  

d. Land subsidence 

e. Tropical Storm 

 

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