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1. Peristiwa lumpur Lapindo menyebabkan nilai harga rumah mengalami penurunan dari nilai harga 
jual sebelum terjadi peristiwa tersebut. Hal sangat erat kaitannya dengan konsep essensial geografi 
yakni … 
A. konsep jarak 
B. konsep lokasi 
C. konsep keterjangkauan 
D. konsep pola 
E. konsep morfologi 

 
2. Banjir dan tanah longsor terjadi di Solok Sumatera Barat. Untuk mempelajari banjir tersebut, 

seorang geograf menggunakan … 
A. pendekatan kelingkungan 
B. pendekatan region 
C. pendekatan kemanusiaan 
D. pendekatan topik 
E. pendekatan kronologi 

 
3. Dari gambar pergerakan lempeng tektonik yang akan membentuk benua Asia adalah angka … 

 
 

4. Batuan konglomerat terdapat pada gambar … 

             
            A                 B            C         D              E 
 

5. Tebu, padi, jagung, dan kelapa dapat tumbuh dengan baik di daerah A seperti pada gambar … 

 
 

6. Magma keluar berupa kedakan yang kuat sehingga puncak gunung amblas. Bentuk gunung api 
yang terbentuk adalah … 
A. gunung api tameng 
B. gunung api perisai 
C. gunung api statro 
D. gunung api maar 
E. gunung api siil 

A. beriklim panas, suhu di atas 220C, ketinggian 0 – 700 m 
B. beriklim panas, suhu 150C – 220C, ketinggian 700 – 1500 m 
C. beriklim kering, suhu 110C – 150C, ketinggian 700 m 
D. beriklim lembab, suhu 110C, ketinggian 700 – 1500 m 
E. beriklim kering, suhu 70C – 110C, ketinggian 1500 m 

A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 
E. V 
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7. Daerah yang mengalami kerusakan parah dan gempa pada waktu yang bersamaan, dan 
digambarkan pada suatu peta dengan menggunakan garis disebut … 
A.  isoseista dan homoseista 
B.  seismogram dan isoseista 
C.  homoseista dan seismograf 
D.  seismograf dan episentrum 
E.  episentrum dan seismogram 

 
8. Di atap goa kapur terdapat endapan larutan kapur yang menggantung dinamakan … 

A.  uvala 
B.  stalagmit 
C.  stalagmit 
D.  polje 
E.  doline 

 
9. Bentuk muka bumi seperti gambar sebagai hasil sedimentasi oleh angin berupa bukit-bukit kecil 

disebut … 

 
 

10. Di daerah pegunungan dengan bentuk muka bumi bergelombang, erosi dapat dicegah dengan cara  
A. menanami tanaman holtikultura 
B. menanami tumpangsari 
C. membuat terasering 
D. menggulir tanaman 
E. memupuk tanaman 

 
11. Yang termasuk karakteristik dari lapisan stratosfer adalah … 

A. membakar meteror atau benda-benda angkasa 
B. memantulkan gelombang radio 
C. menyaring sinar yang membahayakan 
D. menempati lokasi pada ketinggian lebih dari 500 km 
E. menurunkan suhu seiring dengan ketinggian tempat 

 
12. Letak A di daerah pantai dengan temperatur 260C seperti gambar, jika adiabatic basah 0,60C, maka 

temperatur di daerah B diperkirakan … 

 
 

A. 9,80 C 
B. 10,80 C 
C. 12,60 C 
D. 16,20 C 
E. 16,80 C 

A. flood pain 
B. kipas alluvial 
C. delta 
D. sand dunes 
E. loss 
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13. Pada suhu udara 250 C udara dapat menyerap uap air maksimum sebanyak 20 gram/m3 dan hasil 
pengukuran hnya 17 gram. Kelembaban relative udara saat itu adalah … 
A. 65 % 
B. 68 % 
C. 78 % 
D. 80 % 
E. 85 % 

 
14. Ciri awan seperti gambar adalah … 

 
 

15. Akibat efek rumah kaca dan gejala pemanasan global mengancam bumi. Hal itu terjadi karena gas-
gas yang dihasilkan oleh industri dan kendaraan bermotor yaitu berupa gas … 
A.  nitrogen dan ozon 
B.  karbon monoksida dan clorofluoro carbon 
C.  nitrogen dan organ 
D.  ozon dan clorofuoro carbon 
E.  argon dan carbon monoksida 

 
16. Urutan rangkain yang benar dalam siklus hidrologi adalah … 

 
 

17. Oxbow lake pada gambar ditunjukkan dengan angka … 

 
 

18. Pola aliran sungai radial sentrifugal terdapat pada gambar … 

     
         A   B        C     D   E 

F. 1 
G. 2 
H. 3 
I. 4 
J. 5 

A. merupakan awan yang bergumpal dengan dasar rata 
B. lapisan awan luas sebagian telah hujan 
C. awan bergumpal yang akan menjadi hujan 
D. awan putih yang menunjukkan cuaca cerah 
E. awan yang berdiri sendiri halus dan berserat 

A. 1, 2, 3, 5, dan 4 
B. 2, 4, 3, 1, dan 5 
C. 3, 1, 2, 4, dan 5 
D. 4, 5, 1, 3, dan 2 
E. 5, 2, 3, 4, dan 1 
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19. Lokasi arus panas pada gambar ditunjukkan oleh nomor … 

 
 

20. Suatu kawasan terletak pada lintang 400 LU – 470 LU, hutan berdaun jarum dengan spesies utama 
pohon fir, space dan temarek. Bioma kawasan itu dikenal dengan … 
A. bioma tundra 
B. bioma taiga 
C. bioma padang rumput 
D. bioma hutan musim 
E. bioma hutan musim 

 
21. Jenis hewan yang termasuk kawasan Oriental adalah … 

A. orang utan dan badak 
B. badak dan kangguru 
C. harimau dan kangguru 
D. harimau dan jerapah 
E. komodo dan jerapah 

 
22. Jumlah penduduk kota A pada tahun 2000 sebanyak 1.658.500 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 

sebesar 2 % pertahun. Jumlah penduduk kota A pada tahun 2003 adalah … 
A. 1.738.000 jiwa 
B. 1.742.000 jiwa 
C. 1.746.000 jiwa 
D. 1.758.010 jiwa 
E. 1.760.020 jiwa 

 
23. Perhatikan hal-hal berikut ! 

1) kemarau yang berkepanjangan 
2) fasilitas pendidikan di kota lebih baik 
3) anggapan mudah mencari kerja di kota 
4) gagal panen karena hama tikus 
5) alih fungsi lahan pertanian di desa meningkat 
6) saran hiburan di desa baik 
Yang termasuk faktor perdorong terjadinya urbanisasi adalah nomor … 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 4, dan 5 
C. 2, 3, dan 6 
D. 3, 4, dan 5 
E. 4, 5, dan 6 

A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 4 dan 5 

1 2 

3 
5 

4 
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24. Piramida penduduk yang menunjukka angka ketergantungan paling kecil terdapat pada gambar … 

             
         A      B   C       D   E 
 

25. Jika kita ingin mendirikan industri tekstil, maka lokasi yang tepat pada gambar … 

  
 

26. Dalam rangka pembangunan industri harus memperhatikan analisis dampak lingkungan untuk 
menghindari pencemaran lingkungan. Hal ini dilakukan untuk … 
A. meningkatkan penanaman modal 
B. mempercepat peningkatan ekspor 
C. memperluas lapangan kerja 
D. meningkatkan pendapatan masyarakat 
E. mengevaluasi kelangsungan lingkungan 

 
27. Pada sebuah peta yang tidak memiliki skala jarak titik A ke titik B = 4 cm, berdasarkan 

pengukuran lapangan ternyata jarak A ke B = 8 km. Skala peta adalah … 
A. 1 : 2.000 
B. 1 : 20.000 
C. 1 : 200.000 
D. 1 : 500.000 
E. 1 : 2.000.000 

 
28. Proyeksi yang melukiskan bumi pada bidang silinder yang sumbunya berimpit dengan sumbu bola 

bumi, kemudian seolah-olah silindernya dibuka menjadi bidang datar disebut … 
A. proyeksi Bonne 
B. proyeksi Mollweide 
C. proyeksi Homolografik 
D. proyeksi Sinusoidal 
E. proyeksi Mercator 

 
29. Jarak PQ dip eta = 1 cm, skala peta 1 : 100.000. Benda tinggi P dan Q1 = 50 meter. Kemiringan 

lereng PQ1 adalah … 

 

A. P 
B. Q 
C. R 
D. S 
E. T 

A. 10 50’ 
B. 20 51’ 
C. 30 52’ 
D. 40 53’ 
E. 50 54’ 
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30. Komponen penginderaan jauh yang berfungsi untuk merambatkan panjang gelombang dan dapat 
melanjutkan energiy adalah … 
A. citra 
B. tenaga 
C. sensor 
D. atmosfer 
E. keluaran 

 
31. Citra penginderaan jauh dibedakan menjadi citra foto dan citra nonfoto. Yang termasuk citra foto 

adalah … 
A. ultraviolet, inframerah, dan sistem termal 
B. sistem termal, sistem satelit, dan sistem radar 
C. inframerah, sistem termal, dan sistem radar 
D. ultraviolet, inframerah, dan sistem radar 
E. sistem satelit, sistem termal, dan inframerah. 

 
32. Karakteristik obyek yang tergambar pada citra atau foto : 

1) bentuk dan ukuran rumah sama 
2) pola perumahan memanjang mengikuti jalan tanah 
3) jarak rumah satu sama lain sama 
4) sekitar rumah terdapat pekarangan yang sama luasnya 
5) tampak ada tanaman mulai dari yang bertekstur sedang sampai kasar 
Obyek yang tergambar kemungkinan permukiman di daerah … 
A. pedesaan 
B. pantai 
C. transmigrasi 
D. perkotaan 
E. pegunungan 

 
33. Seorang ahli dapat menginterpretasi catatan populasi spesies dan menelusuri peristiwa keracunan 

dan perkembangan populasi, maka hal itu diperoleh dengan menempatkan Sistem Informasi 
Geografis dalam kehidupan sehari-hari di bidang … 
A. perekonomian 
B. lingkungan 
C. pertanian 
D. transportasi 
E. pemerintahan 

 
34. Sumber data dalam Sistem Informasi Geografis dapat diperoleh melalui peta, penginderaan jauh, 

dan data terestrial. Yang termasuk data terrestrial adalah … 
A. foto udara dan peta penggunaan lahan 
B. peta geologi dan jenis mineral 
C. citra satelit dan sumber daya 
D. peta jalur lalulintas dan jalur iklim 
E. jumlah penduduk dan curah hujan 
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35. Pola desa yang terdapat di dataran rendah lebih aman dan stabilitas ekosistemnya lebih baik. Hal 
ini merupakan pengaruh faktor … 
A. letak desa    D.    keadaan ekonomi 
B. keadaan iklim    E.     tata air 
C. kesuburan tanah 

 
36. Pola permukiman penduduk di daerah pegunungan adalah … 

A. mengelompok 
B. memencar 
C. melingkar 
D. memanjang 
E. memusat 

 
37. Dampak interaksi desa-kota : 

1) tumbuh kawasan kumuh dan miskin 
2) banyak lahan pertanian yang terbengkelai 
3) dekandensi moral pada masyarakat desa 
4) perubahan orientasi mata pencaharian penduduk desa 
5) tingkat pendidikan masyarakat desa meningkat 
6) arus lalulintas yang lancer 
Dampak positif dan negatif interaksi desa dengan kota bagi desa adalah nomor … 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 4, dan 5 
C. 2, 3, dan 5 
D. 3, 5, dan 6 
E. 4, 5, dan 6 

 
38. Jika kota A berpenduduk 20.000 jiwa dan kota B berpenduduk 10.000 jiwa, serta jarak kota A ke 

kota B adalah 60 km. Lokasi ideal stasiun pengisi bahan bakar umum berada pada … 
A. 22,22 km dari kota B 
B. 22,55 km dari kota A 
C. 24,89 km dari kota B 
D. 24,89 km dari kota A 
E. 35,29 km dari kota B 

 
39. Afrika yang kaya sumber daya alam sampai sekarang masih merupakan negara berkembang karena  

A. iklim yang kurang menguntungkan bagi kehidupan 
B. kesenjangan pembangunan antar wilayah di tiap negara 
C. prasarana sosial ekonomi disebar ke kawasan yang baru 
D. muncul konflik politik antara masyarakat dengan pemerintah 
E. sumber daya alam dieksploitasi bangsa asing 

 
40. Di Eropa banyak terdapat negara-negara maju, cirri dari negara maju tersebut adalah … 

A. merupakan dataran rendah yang luas 
B. terdapat banyak sungai-sungai yang besar 
C. pertumbuhan penduduk rendah 
D. letak sangat strategis 
E. memiliki empat jenis musim 


