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Bidang Studi  : Geografi 

Kode Berkas : GEO-T05 (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. Perhatikan gambar berikut 

 
Daerah yang ditandai dengan nomor 6 adalah ? 

a. Daerah manufaktur berat 

b. Daerah grosir 

c. CBD 

d. Permukiman kelas atas 

e. Permukiman kelas bawah 

 

2. Jenis urban sprawl yang umumnya berkembang akibat transportasi yang pesat adalah  . . . 

a. Nucleated development 

b. Consentris development 

c. Linier development 

d. Leap frog development 

e. Checkerboard development 

  

3. Thailand dan Indonesia adalah contoh dari sebuah negara yang memiliki bentuk negara… 

a. Elongated dan Fragmented  

b. Prorupted dan Perforated 

c. Elongated dan Perforated  

d. Prorupted dan Fragmented 

e. Fragemented dan Elongated 
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4. Perencanaan dibutuhkan karena mekanisme pasar terbukti tidak mampu menyediakan berbagai 

kebutuhan barang dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, pernyataan tersebut sesuai 

dengan  . . . 

a. Argument ekonomi 

b. Argument pluralist 

c. Argument Marxist 

d. Argument traditional 

e. Argument modern  

 

5. Tempat manakah dibawah ini yang memiliki ambang (threshold) terbesar dan jarak (range) 

terbesar jika dikaitkan dengan teori Tempat Sentral? 

a. Pom Bensin 

b. Toko Es Krim 

c. Pusat Pelayanan Kanker 

d. Department Store 

e. Hypermart  

 

6. Dalam teori Tempat Sentral, urutan wilayah mulai dari unit terkecil hingga unit terbesar adalah  . 

. . 

a. Town > City > Village > Hamlet > Metropolis 

b. Village > Hamlet > Town > City > Metropolis 

c. Hamlet > Village > Town > City > Metropolis 

d. Metropolis > City > Town > Village > Hamlet 

e. Village > Town > City > Metropolis 

 

7. Negara manakah dibawah ini yang belum membuat Special Economic Zones (SEZ) untuk menarik 

para investor? 

a. Vietnam 

b. Korea Selatan 

c. China 

d. Thailand 

e. Indonesia 

 

8. Berikut ini bukan merupakan pengaruh suatu pusat pertumbuhan wilayah terhadap 

perkembangan ekonomi adalah . . . 

a. Pusat pertumbuhan sebagai pengaruh perkembangan ekonomi daerah sekitarnya 

b. Pusat pertumbuhan memunculkan berbagai fasilitas ekonomi, seperti bank, pabrik, bursa, 

dan gudang 

c. Pusat pertumbuhan memunculkan berbagai lapangan pekerjaan 

d. Pusat pertumbuhan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di daerah sekitar 

e. Pusat pertumbuhan menyebabkan terjadinya akulturasi dan asimilasi berbagai budaya 

masyarakat 

 

http://pelatihan-osn.com/


 
 
 
 

Program Latihan dan Tes Jarak Jauh 2018 - 2019 
Pelatihan-osn.com, Konsultan Olimpiade Sains Nasional 
Instagram, Twitter, Line dan Youtube : @pelatihan_osn  

Pelatihan-osn.com 
Konsultan Olimpiade Sains Nasional 
Head Office : Ruko Royal Sawangan Permai No 5, Sawangan, Depok, 16511 
http://pelatihan-osn.com 
Ofiice : 021-2920 6201 / 021-2951 1160. Contact Person : 0878-7871-8585 / 0813-8691-2130 

 

9. Perbedaan struktur kota di Eropa dan pantai timur Amerika adalah...  

a. Kota-kota di Eropa memiliki struktur yang lebih walkable sedangkan kota di Amerika lebih 

banyak memiliki gedung tinggi di pusat kota  

b. Kota di Eropa memiliki udara yang lebih bersih daripada di kota-kota Amerika  

c. Industri di Amerika lebih tinggi daripada di Eropa  

d. Kota di Amerika lebih luas dan lebih padat, sedangkan kota di Eropa lebih sempit dan tidak 

didominasi oleh jalanan yang rumit  

e. Kota di Eropa memiliki hubungan yang lebih baik dengan kota kota disekitarnya, sedangkan 

kota di Amerika tidak  

 

10. Teknopolis merupakan sebutan untuk kota sebagai pusat high-technology industry. Salah satu 

teknopolis yang ada di dunia terletak di India, dimana kota tersebut merupakan daerah pusat 

industri farmasi dan bioteknologi, sehingga mendapatkan julukan Genome Valley. Kota yang 

dimaksud adalah?  

a. Kalkuta  

b. Mumbai  

c. Hyderabad  

d. Chennai  

e. Agra  

 

11. Ada 3 indikator utama dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia, yaitu . . . 

a. Jumlah penduduk, kualitas penduduk, angka kematian bayi 

b. Kesejahteraan, kesehatan, pendidikan 

c. Angka harapan hidup, jumlah penduduk, tingkat kelahiran 

d. Struktur ekonomi, pendapatan per kapita, kesempatan kerja 

e. Angka kematian bayi, tingkat kelahiran, biaya hidup 

 

12. Manakah dibawah ini yang merupakan contoh aktifitas “footloose”? 

a. Pengoperasian tambang perak  

b. Programmer komputer 

c. Petugas Bank  

d. Pelayanan sopir taksi 

e. Penanaman gandum  

 

13. Asean Economy Community (AEC) merupakan pasar bebas dikawasan asia tenggara yang memiliki 

tujuan untuk menguatkan ekonomi Negara Negara ASEAN, berikut ini yang tidak termasuk 

kedalam pilar yang ada dalam AEC adalah . . . 

a. Aliran bebas barang 

b. Aliran bebas tenagakerja 

c. Aliran bebas investasi 

d. Aliran bebas modal 

e. Aliran bebas ekspor/impor 
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14. Tipe ekonomi ini mengambil jalan tengah dalam  menjalankan struktur ekonominya.  Uang 

bukanlah komoditas utama dalam struktur ekonomi ini. Dan prinsip ekonomi ini adalah bagi-hasil. 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, ideologi ekonomi ini adalah . . . 

a. Pengembangan ekonomi 

b. Syariah 

c. Ekonomi  walfare (ekonomi jalan tengah) 

d. Kapitalis 

e. Sosialis 

 

15. Indikator pengukuran pembangunan di berbagai belahan dunia memiliki klasifikasi yang 

berbeda-beda. Yang bukan merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat kesejahteraan 

adalah?  

a. Liveability Index  

b. Prosperity Index  

c. The Better Lives Index  

d. Gross National Happiness  

e. Index Quality of Life  

 

16. Jika suatu masyarakat telah masuk dan terjebak dalam economic vicious cycle, maka usaha yang 

dapat dilakukan adalah  . . . 

a. Meningkatkan perumahan  

b. Menurunkan harga pangan  

c. Memberikan pajak tetap  

d. Menanamkan investasi pada masyarakat  

e. Mengurangi jumlah populasi masyarakat  

 

 

17. Pernyataan dibawah ini yang menjelaskan dengan baik tentang salah satu strategi untuk 

memasuki pasar yaitu cara franchising adalah  

a. Tipe ekspansi pasar dengan lisensi sepenuhnya atas suatu brand atas kekayaan intelektual 

dan hak jual produk dengan balas jasa biaya tertentu  

b. Tipe ekspansi pasar dengan lisensi parsial; hanya menjual hak untuk reproduksi kekayaan 

intelektual tetapi bersifat permanen  

c. Tipe ekspansi pasar dengan membangun cabang yang langsung dikelola headquarter 

perusahaan di suatu daerah  

d. Tipe ekspansi pasar dengan menjual barang baku suatu produk ke daerah lain tanpa 

mengatur bagaimana pengolahan produk tersebut  

e. TIpe ekspansi pasar dengan membuat persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk saling 

mempromosikan dan menjual produk kekayaan intelektual  

 

18. Konsep “menetas kebawah” (trickledown effect) adalah konsep yang cukup popular dalam 

perencanaan pembangunan. Konsep ini pertama kali diungkapkan oleh :  

a. Myrdal  
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b. Perroux  

c. Prebisch  

d. Hirschman  

e. David 

 

19. Untuk melancarkan pembangunan daerah di indonesia, telah dilakukan pembagian wilayah 

pembagunan menjadi 4 wilayah pembanguan utama dari setiap wilayah pembangunan utama 

terdiri dari beberapa wilayah pembangunan. Dengan kebijakan pembangunan wilayah tersebut 

berarti pemerintah telah menerapkan konsep . . .  

a. Wilayah  

b. Kewilayahan  

c. Kedaerahan  

d. Perwilayahan  

e. Kedaerahan 

 

20. Industri di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok dan salah satu kelompok 

tersebut adalah aneka industri. Jenis industri berikut yang termasuk kedalam kelompok tersebut 

adalah . . .  

a. Industri mesin  

b. Industri bajak  

c. Industri logam  

d. Industri kertas  

e. Industri tekstil 

 

21. Sungai paling penting yang menjadi jalur utama transportasi negara – negara di benua eropa 

adalah ? 

a. Danube 

b. Sava 

c. Thames 

d. Rhine 

e. Volga 

 

22. Suku apakah yang bermukim di daerah Serbia? 

a. Uralic 

b. Celtic 

c. Slavia 

d. Hellenik 

e. Balkanik 

 

23. Apakah nama teluk terbesar di Canada 

a. Teluk Hudson 

b. Teluk Benggala 

c. Teluk Carpentaria 

d. Teluk Besar Quebec 
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e. Teluk Mexico 

 

24. Area dibawah ini yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah  . . . 

a. Australia 

b. Greenland 

c. Falkland Island 

d. Pitcairn Island 

e. Mongolia 

 

25. Area asal sebuah kebudayaan disebut? 

a. Cultural environment 

b. Cultural homeland 

c. Cultural hearth 

d. Cultural landscape 

e. Cultural realm 

 

26. Manakah definisi dibawah ini yang paling tepat menjelaskan tentang difusi hierarkis  

a. Persebaran kebudayaan secara cepat dan serentak melalui populasi 

b. Persebaran ide dari satu orang ke orang lain 

c. Persebaran ide melalui perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain 

d. Persebaran prinsip atau ide tertentu 

e. A, B, C, D salah 

 

27. Asimilasi adalah ketika grup minoritas 

a. Menolak sepenuhnya kebudayaan lain 

b. Mengadopsi sebagian kebudaaan tempat tinggalnya 

c. Mengadopsi sepenuhnya kebudaaan tempat tinggalnya 

d. Mengsegregasikan diri mereka sendiri dari kebudayaan tempat tinggalnya 

e. A, B, C, D salah 

 

28. Istilah dibawah ini yang tidak mengingatkan anda dengan kebudayaan suku Jawa adalah  . . . 

a. Senjata keris 

b. Wayang kulit 

c. Tari Bedoyo Srimpi 

d. Wayang golek  

e. Rumah Joglo 

 

29. Apa nama penduduk asli china yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam ? 

a. Ningxia 

b. Hui 

c. Guo 

d. Renmin 

e. Mongol 
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30. Negara ini terkenal dengan sebutan “Tanah Berawan Putih Panjang” dan merupakan sebuah 

Negara kepulauan yang disebut-sebut sebagai pulau terakhir yang di diami oleh manusia. Apa 

nama Negara tersebut  . . . 

a. Jepang 

b. Yunani 

c. Madagaskar 

d. Selandia Baru 

e. Siberia 
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