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01. Perubahan warna pada telaga atau danau 
kawah gunung api terjadi sebagai akibat .... 

 
(A) perubahan suhu air 
(B) fluktuasi intensitas sinar  
(C) pertumbuhan alga tertentu 
(D) perubahan kandungan gas  
(E) peningkatan keasaman air  

 
02. Kondisi cuaca ekstrem di suatu wilayah yang 

memicu terjadinya fenomena siklon tropis 
adalah .... 

 
(A) udara bertekanan tinggi yang dikelilingi 

oleh udara berkelembapan tinggi  
(B) udara bertekanan rendah yang dikelilingi 

oleh udara berkelembapan rendah 
(C) udara bertekanan rendah yang dikelilingi 

oleh udara bertekanan tinggi  
(D) udara bertekanan tinggi yang dikelilingi 

oleh udara bertekanan rendah  
(E) udara bertekanan tinggi yang dikelilingi 

oleh udara berkelembapan rendah  
 
03. Karakteristik fisik tanah yang dapat terjaga         

dengan adanya rotasi tanaman pada budi 
daya pertanian berkelanjutan adalah ....  
(A) tekstur tanah  
(B) struktur tanah  
(C) kelembapan tanah  
(D) permeabilitas tanah  
(E) berat jenis tanah  

 
04. Kekayaan ikan laut di Indonesia banyak 

hilang dicuri oleh nelayan asing karena .... 
 

(A) wilayah laut sangat terbuka  
(B) sebagian besar laut dangkal  
(C) wilayah laut sangat luas  
(D) garis batas wilayah tidak jelas  
(E) wilayah laut yang banyak pulau  

 

 

 

 

 

 

05. Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah  
perdesaan sekitar kota umumnya berprofesi 
sebagai pekerja komuter karena ....  
(A) terjangkaunya jarak tempuh  
(B) kemajuan pembangunan kota  
(C) kemiskinan penduduk desa  
(D) perbedaan tingkat pendidikan 
(E) murahnya biaya hidup di desa  

 
06. Dalam interpretasi foto udara diperlukan 

adanya tahapan uji lapangan dengan tujuan  
....  
(A) menghitung skala foto udara  
(B) mengetahui besarnya ukuran objek  
(C) membuktikan kebenaran hasil inter-

pretasi  
(D) menentukan kebenaran warna objek  
(E) mengukur tinggi rendahnya objek  

 
07. Karakteristik jenis pekerjaan penduduk yang 

membedakan negara maju dengan negara ber-
kembang adalah dominasi sektor  .... 

 
(A) perdagangan  
(B) transportasi 
(C) industri  
(D) pertambangan 
(E) jasa 

 
08. Faktor geografis yang perlu dipertimbangkan 

dalam studi kelayakan pengembangan sum-
ber  energi panas bumi adalah .... 

 
(A) ketersediaan tenaga kerja  
(B) lokasi area penambangan  
(C) besarnya volume cadangan 
(D) kondisi lingkungan penambangan  
(E) kecukupan sumber daya air  
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09. Proses pembentukan Bukit Barisan di 
Sumatra   lebih disebabkan oleh .... 

 
(A) pembentukan struktur graben tengah  
(B) tumbukan antara dua lempeng tektonik  
(C) tumbuhnya gunung api di sepanjang 

sesar 
(D) dua lempeng tektonik yang saling men-

jauh 
(E) penunjaman lempeng Samudra Hindia  

 
10. Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan 

merupakan kota yang dapat diklasifikasikan 
sebagai wilayah formal.  

 
SEBAB  

 
 Wilayah formal kota didasarkan pada fungsi 

kota sebagai kota kebudayaan dengan 
keadaan ekonomi yang heterogen. 

  
11. Menurut Junghun persebaran tumbuhan 

tropis di Indonesia dipengaruhi oleh faktor 
ketinggian   tempat. 

 
SEBAB  

 
 Perbedaan ketinggian tempat mengakibatkan 

terjadinya perbedaan suhu dan kelembapan 
udara. 

 
12. Pesisir timur Sumatra lebih berisiko terlanda 

bencana tsunami banding pesisir barat 
Sumatra. 

 
SEBAB  

 
 Daratan pesisir timur Sumatra sebagian besar 

berupa dataran rendah dan rawa-rawa.  
 
13. Faktor penarik yang menyebabkan terjadinya  

perpindahan penduduk dari kota ke desa 
adalah ....  
(1) harga tanah yang murah  
(2) kenyamanan hidup yang tinggi  
(3) ikatan kekeluargaan yang tinggi  
(4) keamanan hidup yang terjamin  

 

 

 

 

 

 

14. Judul peta ditulis dengan menggunakan 
huruf  kapital paling besar dan pada 
umumnya diletakkan di bagian atas peta 
dengan tujuan untuk .... 

 
(1) menunjukkan tempat dan luas wilayah  
(2) memenuhi kaidah kartografi umum  
(3) memperjelas dan memperindah peta  
(4) menunjukkan isi dan lokasi wilayah 

 
15. Pengendalian eksploitasi sumber daya alam 

tak terbarukan di Indonesia perlu digalakkan 
karena ....  
(1) jumlah cadangan terbatas 
(2) sebaran tidak merata  
(3) pembentukannya berlangsung lama  
(4) antisipasi pertumbuhan kebutuhan  
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