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Bidang Studi  : Geografi 

Kode Berkas : GEO-T04 (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. Produksi produk pertanian yang utamanya ditujukan untuk konsumsi produsen itu sendiri disebut 

. . . 

a. Shifting farming 

b. Sedentary farming 

c. Subsistence Farming 

d. Plantation Farming 

e. Commercial Farming  

 

2. Peningkatan dramatis produksi biji-bijian (grain) sejak tahun 1950 utamanya disebabkan oleh  . . . 

a. Global warming 

b. Peningkatan tenaga kerja di bidang pertanian  

c. Peningkatan teknologi dan penggunaan energi 

d. Peningkatan penggunaan lahan untuk pertanian 

e. Peningkatan tenaga kerja di kota 

 

3. Wilayah dimanakah dibawah ini dimana wheat pada awalnya didomestikasi? 

a. Italia selatan  

b. Libya utara 

c. Plato Meksiko bagian tengah  

d. China bagian Timur 

e. Turki bagian tenggara 

 

4. Definisi yang tepat terkait istilah ‘mekanisasi’ dalam pertanian adalah . . . 

a. Upaya peningkatan produksi pertanian tanpa menambah luas lahan yang ada, tetapi 

mengupayakan lahan seoptimal mungkin  

b. upaya peningkatan produksi pertanian dengan mengaplikasikan teknologi pertanian berupa 

mesin-mesin pertanian yang modern & tepat guna 

c. peragaman jenis tanaman baik melalui sistem tumpang sari maupun tumpang gilir 

d. upaya peningkatan produksi pertanian dengan menambah luas lahan yang telah ada 

e. upaya pengembalian tingkat kesuburan tanah yang sudah kurang produktif 

 

5. Perhatikan gambar dibawah ini ! 
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Pilihan dibawah ini yang menunjukkan tipe tanah loam adalah  

a. 25% clay, 15% silt, 60% sand 

b. 15% clay, 65% silt, 20% sand 

c. 40% clay, 10% silt, 50% sand 

d. 10% clay, 25% silt, 65% sand 

e. 20% clay, 40% silt, 40% sand 

 

6. Bentuk konservasi lahan untuk melindungi tanaman dari erosi angin dengan cara menanam 

deretan pepohonan sebagai penghambat angin disebut 

a. Treeline 

b. Treepod 

c. Shelterbelt 

d. Windshear 

e. treegate 

 

7. Negara di ASEAN yang 90% pangannya diperoleh melalui impor adalah  . . . 

a. Indonesia 

b. Thailand 

c. Singapura 

d. Vietnam 

e. Myanmar 
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8. Jenis hutan yang tidak memiliki struktur baik vertikal maupun horizontal karena jenis pohonnya 

yang homogen adalah  . . . 

a. Hutan mangrove 

b. Hutan hujan tropis 

c. Taiga  

d. Tundra 

e. Hutan monsoon 

 

9. Bentuk adaptasi akar di hutan konifer yang dangkal dan tersebar adalah karena 

a. Memperkuat pepohonan agar tidak jatuh saat diterpa badai salju  

b. Mengambil air dipermukaan segera setelah es mencair saat musim semi  

c. Agar mudah diambil manusia untuk dimanfaatkan sebagai pohon hias saat Natal 

d. Menyokong batang dalam tanah yang berlumpur 

e. Water table di wilayah tersebut selalu dangkal 

 

10. Meskipun produsen kopi terbesar di dunia adalah Brazil, namun tanaman kopi itu sendiri 

sebenarnya berasal dari  . . . 

a. Indonesia 

b. Somalia 

c. Ethiopia 

d. Argentina 

e. Kongo 

 

11. Dalam wisata, itenary adalah  . . . .  

a. Orang yang menjadi pemimpin atau penanggungjawab penuh kegiatan wisata 

b. Orang yang mendampingi wisatawan dalam berbagai perjalanan wisata 

c. Suatu dokumen rencana perjalanan wisata yang memuat jadwal dan waktu kegiatan, lokasi, 

rute perjalanan.  

d. Daftar kebutuhan-kebutuhan yang perlu dibawa selama wisata  

e. Rancangan biaya yang dikeluarkan ketika berwisata 

 

12. OSN 2019 akan diadakan di Manado, Sulawesi Utara. Di Sulawesi 

Utara terdapat suatu monumen seperti gambar disamping yang 

disebut Monumen Yesus Memberkati. Nyatanya, terdapat suatu 

negara yang landmark kotanya adalah Monumen Yesus juga 

namun dalam posisi berbeda. Monumen Yesus di negara tersebut 

terletak dipuncak Gunung Corcovado. Negara yang dimaksud 

adalah  . . . 

a. Brazil  

b. Argentina 

c. Peru  

d. Chile  

e. Venezuela  
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13. Situs wisata dibawah ini yang tidak terletak di negara tempat pelaksanaan IGEO 2020 adalah  . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pariwisata. Berikut ini yang menunjukkan 

bahwa biaya yang dikeluarkan menjadi faktor penting dalam wisata adalah  . . . 

a. Kondisi Indonesia yang saat ini sedang mengalami musim hujan sehingga potensi wabah 

malaria, demam berdarah, dan influenza sedang merajalela 

b. Adanya bencana tsunami dan letusan gunung api yang baru-baru ini cukup menelan banyak 

korban di Indonesia  

c. Musim liburan sekolah yang telah berakhir dan dimulainya masa sekolah pada semester baru 

d. Gencarnya pembangunan ruas jalan tol yang menghubungkan berbagai kota besar di 

Indonesia 

a b 

c d 

e 
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e. Turunnya minat masyarakat dalam berwisata akibat pemberlakuan biaya bagasi pesawat yang 

tidak lagi gratis serta peningkatan biaya transport yang cukup signifikan  

 

15. Wisata MICE menjadi senjata baru dalam menarik wisatawan mancanegara. Kontribusi MICE 

dinilai memberikan dampak terhadap pendapatan devisa dan diproyeksikan mencapai US$ 2,5 

miliar di tahun 2019. MICE juga menjadi senjata ampuh bagi pergerakan wisatawan domestik 

untuk mengunjungi berbagai destinasi yang ada di Indonesia. Spending wisatawan MICE dapat 

mencapai 7 kali lipat lebih banyak dibandingkan wisatawan biasa atau leisure traveler. Berikut ini 

yang tidak termasuk bentuk wisata MICE adalah  . . . 

a. World Conference on Creative Economy 

b. Our Ocean Conference 

c. Wisata Gili Trawangan  

d. Pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 

e. Trade Expo Indonesia 

 

16. Jenis pendapatan yang menjadi faktor penentu yang mempengaruhi wisata adalah  . . . 

a. Gross Income 

b. Disposable Personal Income 

c. Tax Income 

d. GDP  

e. GNP 

 

17. Berikut ini yang tidak termasuk Dark Tourism di Indonesia adalah  . . . 

a. Monumen Pancasila Sakti  

b. Monumen PLTD Apung I 

c. Museum Pos Indonesia 

d. Wisata makam di Toraja 

e. Museum sisa hartaku  

 

18. Suatu situs wisata yang baru saja ditemukan, dicirikan dengan sedikitnya jumlah pengunjung 

menurut teori Butler termasuk dalam tahap  

a. Rejuvenation 

b. Involvement 

c. Exploration 

d. Development 

e. Declining 

 

19. Orang orang pencari sensasi (sensation seeker) ataupun orang orang yang bersedia menanggung 

risiko (risk taker) umumnya memiliki tipologi wisatawan jenis 

a. Mikrosentris 

b. Psikosentris 

c. Midsentris 

d. Allosentris 

e. Selfsentris 
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20. Definisi yang tepat tahapan “antagonism” dalam Teori Irridex Doxey adalah  . . . 

a. Tempat wisata baru ditemukan, tidak ada keterlibatan masyarakat lokal. 

b. Masyarakat menyambut gembira, dan berharap dapat mendapat keuntungan dari 

pembangunan pariwisata, (hanya sedikit yang menentang masuknya pariwisata)  

c. Pertumbuhan ekonomi mencapai puncaknya, dan mulai tidak ada peningkatan, sehingga 

menimbulkan sikap apatis dari masyarakat  

d. 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  

e. Perkembangan kepariwisataan dapat menjadikan warga lokal kehilangan “tempat” 

tradisionalnya, dan masyarakat cenderung menyalahkan pariwisata sebagai penyebab semua 

ini, dan mulai melakukan bentuk perlawanan terhadap pariwisata melalui media massa.  

 

21. Perhatikan bagan disamping! Jenis 

sumber daya apakah yang menjadi inti 

dari kegiatan disamping . . . 

a. Hutan  

b. Laut 

c. Tambang Emas 

d. Perkebunan  

e. Peternakan 

 

 

 

 

 

 

22. Di Turki, sumber daya energi terbarukan yang paling besar adalah  . . . 

a. Angin 

b. Air  

c. Minyak  

d. Panas bumi  

e. Surya 

 

23. Perhatikan gambar fauna dibawah ini! 
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Ecozone fauna yang ditunjukkan diatas berturut-turut mulai dari kiri ke kanan adalah  . . . 

a. Australis, Ethiopian, Neotropik  

b. Australis, Ethiopian, Neartik 

c. Australis, Neartik, Neotropik  

d. Asiatis, Paleartik, Neartik  

e. Paleartik, Ethiopian, Neotropik  

 

24. Tanaman dibawah ini dapat anda temui di bioma . . . 

a. Hutan gugur 

b. Hutan conifer 

c. Hutan Manggrove 

d. Cold Desert  

e. Hutan hujan tropis 

 

 

 

 

 

 

25. Struktur lapisan hutan hujan tropis dengan pepohonan paling tinggi adalah lapisan  . . . 

a. Emergent 

b. Kanopi  

c. Understorey 

d. Ground 

e. Shrub 

 

26. Sumberdaya energi air termasuk dalam sumberdaya energi terbarukan karena  . ..  

a. Sumberdaya air tidak akan pernah habis 

b. Curah hujan tahunan di suatu wilayah relatif tetap 

c. Aliran air di dalam sungai dapat dipertahankan  

d. Kemampuan lahan dalam menyimpan air tetap  

e. Volume aliran air di dalam sungai relatif stabil  

 

27. Sumberdaya energi biogas perlu dikembangkan di pedesaan karena . . . 

a. Harga bahan bakar mahal dan petani tidak mampu membeli 

b. Energi biogas paling cocok digunakan oleh penduduk desa 

c. Energi biogas tersedia secara melimpah di pedesaan  

d. Pemanfaatan energi biogas melalui teknologi tepat guna 

e. Ketersediaan sumberdaya energi lain di daerah perdesaan terbatas 

 

28. Daerah pertambangan lepas pantai yang telah banyak memberikan hasil minyak bumi adalah  . . . 

a. Pantai barat Sumatera 

b. Pantai selatan Kalimantan  

c. Pantai barat Irian Jaya 

d. Pantai utara Jawa 
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e. Pantai selatan Sulawesi 

 

29. Wilayah Nusa Tenggara cocok jika dijadikan wilayah peternakan besar karena . . . 

a. Banyak turun hujan  

b. Hasilnya diekspor 

c. Mayoritas mata pencaharian penduduk beternak  

d. Kemarau panjang dan padang rumput luas 

e. Penduduknya banyak 

 

30. Jawa Barat sangat cocok untuk penanaman kina, karena memenuhi syarat-syarat yang diperlukan 

oleh tanaman tersebut, yaitu . . . . 

a. Tanah tinggi diatas 1.000 m, tanah subur, kurang hujan  

b. Tanah vulkanis, udara panas, dan kurang hujan  

c. Tanah subur, suhu tinggi, musim kemarau yang panjang 

d. Tanah tinggi diatas 1.000 m, tanah subur, iklim yang lembab, banyak hujan  

e. Tanah tinggi dibawah 1.000 m, tanah subur, iklim yang lembab, kurang hujan  

 

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