
 

 

1. Indonesia terletak di 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT serta diapit oleh Benua Asia dan 

Benua Australia, serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. 

Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah … 

A. konsep lokasi 

B. konsep morfologi 

C. konsep aglomerasi 

D. konsep jarak 

E. konsep keterjangkauan 

 

2. Industri cenderung tumbuh di daerah daratan, dekat jalan raya dan sumber energi . 

Prinsip geografi yang untuk memahami fenomena di atas adalah …. 

A. prinsip deskripsi 

B. prinsip morfologi 

C. prinsip distribusi 

D. prinsip korologi 

E. prinsip interelasi 

 

3. Sungai Musi merupakan salah satu tempat wisata di kota Palembang, namun sayang 

kebersihan dan kelestariannya tidak dapat dijaga dengan baik. Penduduk kota Palembang 

banyak yang membuang sampah di Sungai Musi. 

 

Pendekatan geografi yang tepat untuk mengkaji permasalahan di atas adalah …. 

A. pendekatan ekologi 

B. pendekatan keruangan 

C. pendekatan kewilayahan 

D. pendekatan deskripsi 

E. pendekatan kronologi 

 

4. Pernyataan: 

(1) seisme; 

(2) urbanisasi; 

(3) abrasi; 

(4) ruralisasi; 

(5) tsunami; 

(6) aglomerasi industri. 

Yang termasuk aspek fisik terdapat pada angka …. 

A. (1), (2) dan (4) 

B. (1), (3) dan (5) 

C. (2), (3) dan (4) 

D. (2), (4) dan (6) 

E. (3), (5) dan (6) 

 

 



5. Pernyataan: 

(1) terbentuk Pegunungan Himalaya; 

(2) batas Samudera Hindia bergerak ke utara; 

(3) Madagaskar menjauhi Afrika; 

(4) Benua Afrika bergerak ke arah utara; 

(5) dasar Samudera Pasifik semakin dalam. 

Bukti gerakan lempeng terdapat pada angka …. 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (2) dan (4) 

C. (1), (3) dan (5) 

D. (2), (4) dan (5) 

E. (3), (4) dan (5) 

 
6. Gambar berikut yang menunjukkan daratan yang akan menjadi Benua Antartika ditunjukkan angka .... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

 

 

 

 

 

7. Menurut Teori Keadaan Tetap, pembentukan jagad raya adalah …. 

A. sudah ada selamanya dan akan berakhir pada kondisi tertentu 

B. sama dalam ruang angkasa dan ada perubahan seiring perjalanan waktu 

C. sudah ada selamanya dan akan berakhir pada kondisi tidak beraturan 

D. semua materi dan energi berada dalam satu titik kemudian meledak 

E. sudah ada selamanya dan akan selalu ada untuk selamanya 

 

8. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut ini! 

(1) Sebuah bintang menabrak salah satu bintang kembar. 

(2) Salah satu bintang hancur dan salah satunya bertahan menjadi matahari. 

 

Peristiwa di atas menunjukkan proses pembentukan tata surya menurut Teori …. 

A. Bintang Kembar 

B. Nebula 

C. Pasang Surut 

D. Awan Debu 

E. Planetesimal 

 

 

  



9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

(1) Manusia sebagai pusat alam semesta. 

(2) Bumi sebagai pusat alam semesta. 

(3) Matahari sebagai pusat alam semesta. 

(4) Galaksi sebagai pusat alam semesta. 

(5) Tata Surya sebagai pusat alam semesta. 

Yang merupakan anggapan geosentris ditunjukkan oleh nomor …. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

10. Ciri-ciri planet: 

(1) tidak memiliki atmosfer; 

(2) perbedaan suhu bagian terang dan gelap kontras; 

(3) merupakan planet terkecil dalam tata surya; 

(4) jarak rata-rata ke matahari = 58 juta km. 

Planet yang sesuai dengan ciri di atas adalah …. 

A. Venus 

B. Merkurius 

C. Neptunus 

D. Saturnus 

E. Uranus 

 

11. Batu marmer yang sering dimanfaatkan manusia untuk bahan bangunan dan ornament 

terbentuk dari proses …. 

A. pembekuan magma di dalam bumi 

B. pengendapan hasil pelapukan batuan kapur 

C. pembekuan magma saat perjalanan menuju permukaan bumi 

D. pembekuan magma saat mencapai permukaan bumi 

E. batuan kapur yang mengalami tekanan dan suhu tinggi dari dalam bumi 

 

12. Gerakan tektonik lempeng yang berpotensi menimbulkan gempa bumi di pantai barat 

Sumatera adalah gerakan yang bersifat …. 

A. subduksi 

B. divergen 

C. transvergen 

D. invergen 

E. konvergen 

 

  



13. Pernyataan: 

(1) berlindung pada tempat yang kuat untuk menahan reruntuhan; 

(2) berlari ke tempat yang lebih tinggi; 

(3) segera keluar dari gedung dan berlari ke tempat lapang; 

(4) jika sedang di jalan hindari benda-benda yang mudah runtuh; 

(5) bersembunyi di bawah tempat tidur. 

  

Upaya mitigasi bencana gempa bumi terdapat pada angka …. 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (3) dan (4) 

C. (1), (4) dan (5) 

D. (2), (3) dan (5) 

E. (3), (4) dan (5) 

 

14. Pernyataan: 

(6) berlindung pada tempat yang kuat untuk menahan reruntuhan; 

(7) berlari ke tempat yang lebih tinggi; 

(8) segera keluar dari gedung dan berlari ke tempat lapang; 

(9) jika sedang di jalan hindari benda-benda yang mudah runtuh; 

(10) bersembunyi di bawah tempat tidur. 

  

Upaya mitigasi bencana gempa bumi terdapat pada angka …. 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (3) dan (4) 

C. (1), (4) dan (5) 

D. (2), (3) dan (5) 

E. (3), (4) dan (5) 

 

15. Tanah litosol banyak dijumpai di lereng pegunungan. Tanah litosol terbentuk dari …. 

A. batuan gunung api yang mengalami proses pelapukan lebih lanjut 

B. pelapukan batuan beku yang belum sempurna 

C. endapan abu vulkanik yang berbutir kasar 

D. berasal dari batuan induk pasir yang miskin unsur hara 

E. terbentuk dari material halus berlempung 

 

16. Perhatikan gambar di samping!  

Jenis tanah yang banyak terdapat pada pulau 

yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah …. 

A. tanah regosol 

B. tanah latosol 

C. tanah organosol 

D. tanah andosol 

E. tanah podzolik 

 



 

17. Pernyataan: 

(1) terjadi peristiwa cuaca; 

(2) terjadi penurunan suhu udara sering kenaikan ketinggian tempat; 

(3) lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, lapisan atmosfer yang dimaksud adalah …. 

A. mesosfer 

B. eksosfer 

C. troposfer 

D. stratosfer 

E. termosfer 

 

18. La Nina merupakan salah satu gejala perubahan iklim global. Dampak La Nina bagi Indonesia 

adalah …. 

A. Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih panjang daripada keadaan normal 

B. Indonesia mengalami musim hujan yang lebih panjang daripada keadaan normal 

C. Indonesia mengalami hujan salju pada musim pancaroba 

D. Indonesia dilanda puting beliung pada musim pancaroba 

E. Indonesia mengalami pengurangan luas hutan konservasi 

 

19. Pernyataan: 

(1) curah hujan tinggi; 

(2) kelembaban udara rendah; 

(3) radiasi matahari tinggi (matahari bersinar sepanjang tahun); 

(4) temperatur udara relatif panas; 

(5) terletak antara 23°30’ - 40° LU/LS. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk dalam ciri-ciri iklim di Indonesia adalah …. 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (3) dan (4) 

C. (2), (3) dan (4) 

D. (2), (4) dan (5) 

E. (3), (4) dan (5) 

 

20. Perhatikan gambar! 

Pada gambar tersebut yang menunjukkan  

proses presipitasi adalah angka …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

 



21. Pola aliran sungai yang terbentuk di pegunungan lipatan adalah …. 

A. pola rektangular 

B. pola dendritik 

C. pola radial sentrifugal 

D. pola radial sentripetal 

E. pola trellis 

 

22. Adanya arus Kurosyiwo dan Oyasyiwo sangat menguntungkan Jepang karena di daerah 

pertemuan kedua arus ini terdapat konsentrasi ikan. Hal itu disebabkan …. 

A. banyak plankton sebagai makanan ikan 

B. daerah ikan merupakan perairan dangkal 

C. ikan menyenangi turbulensi air laut 

D. ikan menyenangi arus dingin 

E. ikan menyenangi arus hangat 

 

23. Pernyataan: 

(1) memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga; 

(2) dijumpai stepa dan sabana; 

(3) selalu hijau sepanjang tahun; 

(4) bersifat heterogen; 

(5) memiliki persamaan dengan flora di kawasan Benua Australia. 

Dari pernyataan di atas yang termasuk dalam ciri-ciri flora di Indonesia bagian barat adalah 

…. 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (2) dan (5) 

C. (1), (3) dan (4) 

D. (2), (3) dan (4) 

E. (3), (4) dan (5) 

 

24. Wilayah yang diberi tanda X seperti pada gambar adalah Cagar Alam …. 

 

 

 

 

 

 

 

A. Bunaken, melindungi ikan hias, penyu dan taman laut 

B. Morowali, melindungi babi hutan, satwa liar dan terumbu karang 

C. Arakan, melestarikan taman laut, hutan bakau dan ikan duyung 

D. Semana, melestarikan terumbu karang, bakau dan ikan hias 

E. Karimata, melindungi ikan hias, ikan duyung dan terumbu karang 

 

  

X 



25. Hewan fauna asli dari daerah Papua adalah …. 

A. burung kasuari 

B. babi rusa 

C. burung elang 

D. komodo 

E. badak bercula satu 

 

26. Dampak pertumbuhan penduduk rendah dan pendapatan per kapita penduduk tinggi di suatu 

negara adalah peningkatan …. 

A. harapan hidup 

B. beban ketergantungan 

C. tingkat pengangguran 

D. tingkat kemiskinan 

E. mobilitas penduduk 

 

27. Perhatikan tabel jumlah penduduk kota X berikut ini! 

 

No. Kelompok Umur Jumlah Penduduk 

1. 

2. 

3. 

0 – 14 tahun  

15 – 64 tahun 

>64 tahun 

23.000 jiwa 

20.000 jiwa 

7.000 jiwa 

Berdasarkan kondisi kependudukan di atas pemerintah setempat berencana menambah jumlah 

sekolah dan pabrik tekstil. Kebijakan pemerintah tersebut didasarkan pada alasan …. 

A. sebagian besar penduduk kota berusia tua 

B. tingkat pendidikan di kota X tergolong rendah 

C. sebagian besar penduduk di kota X berada pada usia muda dan usia produktif 

D. kualitas sumber daya manusia di kota X tergolong rendah 

E. kota X memiliki angka pengangguran yang tinggi 

 

28. Contoh sumber daya alam akuatik adalah …. 

A. burung camar 

B. timah 

C. tembaga 

D. emas 

E. ikan 

 
29. Hutan mempunyai manfaat yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Berikut ini salah satu fungsi 

strategis hutan adalah …. 

A. pengatur tata air dan iklim 

B. perlindungan dan kelestarian 

C. keindahan dan kelestarian 

D. pertahanan dan perlindungan 

E. kelestarian sumber daya alam nabati 

 

 



30. Lahan di wilayah yang bertekstur tanah lempung akan sulit dimanfaatkan sebagai lahan 

pertanian. Kegiatan ekonomi penduduk yang bisa dikembangkan di wilayah dengan tanah 

lempung adalah …. 

A. semen 

B. batu bata 

C. keramik 

D. batako 

E. alat rumah tangga 

 

31. Perhatikan tindakan pemanfaatan lingkungan hidup sebagai berikut! 

(1) Tidak selektif dalam memanfaatkan sumber daya alam; 

(2) Tidak boros dan memperhitungkan efisiensi, artinya dalam penggunaan sumber daya 

alam harus mempertahankan kelestariannya. 

(3) Meminimalkan pencemaran. 

(4) Memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang langka. 

(5) Modernisasi semua peralatan dalam pemanfaatan sumber daya alam. 

  

Tindakan pemanfaatan lingkungan yang tidak mendukung pembangunan berkelanjutan 

ditunjukkan oleh nomor …. 

A. (1), (2) dan (5) 

B. (1), (3) dan (5) 

C. (1), (4) dan (5) 

D. (2), (3) dan (5) 

E. (2), (4) dan (5) 

 

32. Banjir bandang di Sumatera Barat 2012 menyebabkan korban dan kerusakan rumah 

penduduk. Banjir disebabkan aktivitas penebangan liar terutama di perbukitan sekitar lokasi 

banjir. Upaya untuk menanggulangi bencana tersebut adalah …. 

A. pembatasan hak penguasaan hutan dan mencegah alih guna lahan 

B. pembatasan hak penguasaan hutan dan mempercepat alih guna lahan 

C. peningkatan reboisasi dan tidak membuang sampah di sungai 

D. pencegahan program ladang berpindah dan pembuatan hutan kota 

E. percepatan alih guna lahan dan menggalakkan ladang berpindah 

 

33. Proyeksi peta yang cocok digunakan untuk menggambarkan daerah lintang 45° (lintang 

tengah) adalah proyeksi …. 

A. kerucut 

B. silinder 

C. mercator 

D. azimuthal 

E. mollweide 

 

 

 

 



34. Perhatikan gambar! 

Skala peta kontur di samping adalah …. 

A. 1 : 500.000 

B. 1 : 1.000.000 

C. 1 : 1.500.000 

D. 1 : 2.000.000 

E. 1 : 2.500.000 

 

35. Perhatikan jenis-jenis peta berikut ini! 

(1) peta kepadatan penduduk; 

(2) peta topografi; 

(3) peta persebaran tambang; 

(4) peta geologi; 

(5) peta chorografi. 

  

Jenis peta tematik ditunjukkan oleh nomor …. 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (3) dan (4) 

C. (2), (3) dan (4) 

D. (2), (4) dan (5) 

E. (3), (4) dan (5) 

 

36. Daerah X seperti gambar sesuai untuk industri genteng dan batu bata karena …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. dekat dengan bahan baku industri 

B. dekat dengan tenaga kerja 

C. jauh dari pemukiman penduduk 

D. dekat dengan sumber air 

E. dekat dengan pemasaran 

 

 

 

 

 

  

1.500 m 

2.000 m 



37. Hasil interpretasi foto udara sebagai berikut. 

(1) Rona lebih cerah dibandingkan daerah sekitarnya. 

(2) Bentuk memanjang dengan lebar seragam dan relatif lurus. 

(3) Tekstur halus dan seragam. 

(4) Terdapat jembatan di persimpangan dan terdapat pohon peneduh di beberapa tempat. 

  

Objek yang memiliki hasil interpretasi tersebut adalah …. 

A. sungai 

B. rel kereta api 

C. bandar udara 

D. pelabuhan 

E. jalan raya 

 

38. Pemanfaatan citra penginderaan jauh di bidang oseanografi adalah …. 

A. pengamatan perubahan iklim 

B. pengamatan perubahan pantai 

C. penentuan struktur geologi 

D. perencanaan tata guna lahan 

E. pemetaan permukaan bumi 

 

39. Perhatikan macam-macam data berikut ini! 

(1) Foto pankromatik hitam putih wilayah Kota Jakarta. 

(2) Peta penggunaan lahan wilayah Kota Jakarta. 

(3) Data curah hujan rata-rata Kota Jakarta. 

(4) Video rekaman kondisi banjir Kota Jakarta. 

(5) Hasil wawancara dengan korban banjir di Kota Jakarta. 

 

Data yang dapat digunakan untuk menganalisis wilayah rawan genangan banjir di Kota 

Jakarta menggunakan SIG ditunjukkan oleh nomor …. 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (2) dan (4) 

C. (1), (3) dan (5) 

D. (2), (3) dan (5) 

E. (3), (4) dan (5) 

 

  



40. Perhatikan pemanfaatan SIG berikut ini! 

(1) Menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan. 

(2) Menjadi acuan pemgembangan jaringan transportasi. 

(3) Mengetahui persebaran sumber daya alam. 

(4) Memantau perkembangan flora dan fauna. 

(5) Mengetahui kelas kemampuan lahan. 

 

Pemanfaatan SIG dalam perencanaan dan pembangunan tata ruang kota ditunjukkan oleh 

nomor …. 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (2) dan (5) 

C. (2), (3) dan (4) 

D. (2), (3) dan (5) 

E. (3), (4) dan (5) 

 

41. Urutan tahapan kerja SIG di bawah ini yang tepat adalah …. 

A. pemasukan data – keluaran data – pengelolaan data – manipulasi dan analisis data 

B. manipulasi dan analisis data – pemasukan data – keluaran data – pengelolaan data 

C. pemasukan data – pengelolaan data – manipulasi dan analisis data – keluaran data 

D. pengelolaan data – pemasukan data – manipulasi dan analisis data – keluaran data 

E. pemasukan data – manipulasi dan analisis data – pengelolaan data – keluaran data 

 

 

42. Daerah potensial bagi perkembangan pola permukiman 

menyebar adalah …. 

A. daerah aliran sungai 

B. kawasan di sekitar jalan raya 

C. kawasan di sekitar rel kereta api 

D. daerah datar yang subur 

E. daerah persimpangan jalan 

 

 

43. Perhatikan Gambar Berikut ! 

Angka 4 pada Teori Sektor (Homer Hoyt) seperti pada gambar menunjukan zona …. 

A. permukiman elit 

B. pusat perdagangan 

C. pabrik manufaktur 

D. permukiman kelas menengah 

E. komuter 

 

 

 

 

 

 



 

44. Pengaruh positif yang akan timbul jika terjadi interaksi antara kota dan desa adalah …. 

A. rangsangan bagi penduduk usia muda untuk urbanisasi 

B. wilayah hunian masyarakat desa menempati daerah kumuh 

C. perekonomian desa menjadi menurun 

D. pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat 

E. adanya penerapan budaya yang tidak sesuai tradisi desa 

 

 

45. Yogyakarta dijadikan sebagai salah satu pusat 

pertumbuhan (pembangunan) karena memiliki 

potensi sebagai …. 

A. pusat pertambangan 

B. pusat pemerintahan 

C. daerah perdagangan 

D. daerah perkebunan 

E. kota pendidikan 

 

 

46. Pengembangan pusat wilayah perkantoran yang paling pesat ke arah …. 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

E. V 
 

 

47. Penduduk kota A berjumlah 400.000 jiwa, penduduk kota B berjumlah 200.000 jiwa. Jarak 

kota A – B adalah 30 km. Untuk membangun rumah sakit sebaiknya didirikan di sekitar …. 

A. 13,4 km dari A 

B. 12,4 km dari A 

C. 12,4 km dari B 

D. 11,5 km dari A 

E. 11,5 km dari B 

 

48. Model pengembangan wilayah di negara berkembang relatif berlangsung secara cepat 

sehingga menyebabkan banyak masalah, antara lain yang berkaitan dengan permukiman 

penduduk adalah …. 

A. pengangguran yang tinggi 

B. munculnya banyak pengemis 

C. peningkatan tindak kejahatan 

D. munculnya slum area 

E. prostitusi terselubung meningkat 

 

 

  



49. Perhatikan gambar peta dunia! 

Negara maju yang terletak di kawasan  

bagian V adalah …. 

A. Australia dan Selandia Baru 

B. Amerika Serikat dan Kanada 

C. Tanzania dan Chile 

D. Argentina dan Somalia 

E. Uganda dan Kanada 

 

 

50. Pernyataan: 

(1) piramida penduduk muda; 

(2) kemajuan di bidang teknologi; 

(3) angka harapan hidup tinggi; 

(4) pertumbuhan penduduk relatif rendah; 

(5) beban ketergantungannya tinggi. 

  

Karakteristik negara maju terdapat pada angka …. 

A. (1), (2) dan (4) 

B. (1), (2) dan (5) 

C. (1), (3) dan (5) 

D. (2), (3) dan (4) 

E. (3), (4) dan (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


