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01. Tanaman teh tumbuh baik di dataran tinggi sedangkan tanaman bakau tumbuh baik di 

daerah pantai berlumpur. 

Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena itu adalah .... 

A. konsep lokasi 

B. konsep diferensiasi area 

C. konsep aglomerasi 

D. konsep jarak 

E. konsep pola 

 

02. Letusan gunung api mengeluarkan material vulkanik yang bermanfaat bagi kesuburan 

tanah sehingga daerah sekitar gunung api digunakan masyarakat untuk lahan pertanian. 

Prinsip geografi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah .... 

A. prinsip persebaran 

B. prinsip distribusi 

C. prinsip interelasi 

D. prinsip deskripsi 

E. prinsip korologi 

 

03. Di beberapa tempat di Indonesia terjadi kasus gizi buruk. Dalam mengkaji 

permasalahan tersebut maka yang harus dikaji adalah faktor manusia dan kondisi fisik 

dimana kejadian tersebut terjadi. 

Pendekatan geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah  .... 

A. pendekatan keruangan 

B. pendekatan kelingkungan 

C. pendekatan kompleks wilayah 

D. pendekatan aktivitas manusia 

E. pendekatan perbedaan wilayah 

 

04. Fenomena geosfer 

 A B C D E 

1 
gunung 

meletus 

ladang 

berpindah 
badai tropik 

perkebunan 

teh 
padang gurun 

2 badai salju hasil hutan 
rusaknya lahan 

pertanian 

kerusakan 

hutan 

pola aliran 

sungai 

 

3 

perkebunan 

rakyat 

 

musim 

kemarau 

kebakaran 

rumah 

jaringan 

jalan 

daerah 

transmigrasi 

 

 

Fenomena  yang tergolong aspek fisik adalah ..... 

A. A    D. D 

B. B    E. E 

C. C 

PAKET A 
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05. Peta : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi komponen peta yang ditunjuk oleh anak panah adalah .... 

A. mengetahui luas daerah yang dipetakan  

B. mengetahui lokasi yang di petakan terhadap wilayah yang lebih luas 

C. mengetahui jarak di peta dengan yang sebenarnya 

D. menentukan jarak lintang dan bujur pada peta 

E. mengetahui panjang garis lintang dan garis bujur pada peta 

 

06. Citra : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur interpretasi citra yang dapat digunakan untuk mengenali objek bertanda huruf C 

pada citra  adalah .... dan berfungsi sebagai .... 

A. tekstur, frekwensi perubahan rona dengan tingkatan halus – kasar 

B. ukuran, atribut objek berupa luas, jarak, tinggi dan volume 

C. bentuk, kualitas yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek 

D. rona, tingkat kegelapan atau kecerahan objek 

E. situs, letak objek terhadap objek lain  

 

 

07. Overlay peta : 
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 Informasi yang didapat dari overlay peta-peta tersebut adalah .... 

A. pusat bisnis atau kawasan perkantoran 

B. pusat industri berat 

C. kawasan perumahan mewah 

D. kawasan pergudangan 

E. wilayah rawan bencana 

 

08. Pernyataan : 

(1) terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan dataran. 

(2) Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa dan Amerika Utara, 

(3) kesamaan garis pantai Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan bagian timur 

(4) adanya kesamaan batuan dan fosil pada kedua daerah 

(5) terdapatnya tanggul dasar samudera (Mid Oceanic Ridge), seperti Mid Atlantic 

Ridge dan Pasific-Atlantic Ridge. 

Bukti dari Teori Pengapungan Benua oleh Alfred Wegener sesuai angka .... 

A. (1) dan (2) 

B. (2) dan (3) 

C. (2) dan (5) 

D. (3) dan (4) 

E. (4) dan (5) 

 

09. Akibat yang ditimbulkan sesuai ilustrasi adalah ... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. terdapat aktivitas vulkanisme, intrusi dan ekstrusi 

B. pembentukan tanggul dasar samudera (med ocean ridge) di sepanjang 

C. aktivitas gempa. 

D. Sesar San Andreas 

E. vulkanisme laut dalam yang menghasilkan lava basa berstruktur 

 

10. Aktivitas manusia : 

(1) menanam padi 

(2) memakai baju hangat 

(3) melaksanakan ibadah haji 

(4) jetlag penerbangan Jakarta-Amsterdam 

(5) menonton piala Eropa di pagi hari 

Aktivitas manusia yang merupakan akibat dari revolusi bumi adalah .... 

A. (1), (2) dan (3)    D. (2), (4) dan (5) 

B. (1), (2) dan (4)    E. (3), (4) dan (5) 

C. (2), (3) dan (4) 
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11. Siklus batuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis batuan yang ditunjukkan oleh huruf B1 dan D1 adalah .... 

A. B1 batuan beku luar dan D1 magma  

B. B1 batuan beku dalam dan D1 batuan metamorfosa dinamik 

C. B1 batuan beku leher dan D1 batuan endapan 

D. B1 batuan beku luar dan D1 batuan metamorfosa termal 

E. B1 batuan beku dalam dan D1 batuan endapan 

 

12. Pola gerakan lempeng dan dampaknya terhadap kehidupan adalah .... 

A. gerak konveksi mengangkat daratan di Indonesia 

B. gerak konvergen membentuk busur pegunungan aktif yang menyuburkan tanah 

C. gerak divergen menenggelamkan dangkalan sunda dan dangkalan sahul 

D. gerak horisontal menenggelamkan pantai utara Jawa 

E. gerak vertikal membentuk rawa-rawa pantai di selatan Papua 

 

13. Fenomena alam seperi gambar terbentuk melalui  proses .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. erosi oleh tenaga angin 

B. erosi oleh tenaga air 

C. abrasi oleh gelombang laut 

D. pelapukan kimiawi 

E. pelapukan mekanik 

 

14. Pernyataan: 

(1) kerusakan pemukiman penduduk; 

(2) tanah di sekitar gunung menjadi subur; 

(3) tanah pertanian tertutup abu vulkanik; 

(4) banyak penduduk migrasi ke daerah lain; 

(5) kegiatan  wisata pegunungan. 
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Dampak negatif vulkanisme pada kehidupan terdapat pada angka.... 

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) 

 

15. Lapisan atmosfer yang diberi tanda X seperti gambar berfungsi untuk .... 

 
A. menyediakan oksigen untuk kehidupan 

B. membakar meteoroid yang jatuh dari angkasa 

C. memantulkan gelombang radio 

D. menghasilkan ion-ion yang bermuatan listrik 

E. melindungi Bumi dari sinar ultraviolet 

 

16. Perubahan cuaca semakin tidak menentu, sehingga ungkapan lama ”sedia payung 

sebelum hujan” hanya sekedar menjadi kalimat. Besarnya curah hujan di Pulau Jawa – 

Bali tidak merata. Bagian Timur Pulau Jawa selalu mendapatkan curah hujan yang lebih 

sedikit dari wilayah Barat Pulau Jawa. Pengaruh kurangnya curah hujan membuat 

aktivitas penduduk desa nelayan di Pulau Madura memilih menjadi petani garam. Unsur 

cuaca yang amat memengaruhi  kondisi tersebut adalah ... 

A. suhu udara 

B. tekanan udara 

C. kelembapan udara 

D. angin setempat 

E. awan rendah 

 

17. Aktivitas masyarakat di wilayah yang curah hujan tinggi dan berhutan lebat, seperti 

pulau Kalimantan  adalah ... 

A. peternakan hewan besar    D. petani sayuran 

B. peternakan unggas     E. pemburu hewan 

C. penternak lebah hutan 

 

18. Siklus hidrologi 
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 Faktor-faktor  yang  memmengaruhi  besar kecilnya prose siklus hidrosfer di angka 5 

adalah ... . 

A. curah hujan. kerapatan vegetasi, persebaran fauna, dan kelembapan tanah 

B. curah hujan, kerapatan vegetasi, porositas tanah, dan kelembapan tanah 

C. curah hujan, kelembaban udara, jenis vegetasi, dan kerapatan tanah 

D. persebaran fauna, kerapatan vegetasi, kerapatan tanah, dan porositas tanah 

E. arah angin, curah hujan, persebaran fauna, dan porositas tanah 

 

19. Pola aliran sungai : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola aliran sungai sesuai gambar terdapat pada wilayah bentang alam ... . 

A. patahan 

B. lipatan 

C. pucak gunung 

D. lereng terjal 

E. dataran rendah landai 

 

20. Perbedaan penting dari profil sungai bagian hulu dan hilir secara fisiografik adalah ... . 

A. verval sungai berbentuk V dan U, banyaknya endapan lumpur 

B. kuatnya arus dan jenis batuannya 

C. kemiringan sungai dan kejernihan airnya 

D. banyaknya lumpur dan kesuburan tananhnya 

E. kekuatan erosi dan banykan sumberdaya mineral 

 

21. Arus laut  

 
Manfaat arus Teluk atau Gulfstream untuk benua Eropa adalah ... .  
A. sepanjang tahun ikan laut dapat diperoleh 

B. pelabuhan laut tetap beraktivitas saat musim dingin 

C. pembangikit tenaga listrik dari arus laut 

D. perubahan cuaca tahunan 

E. menahan badai salju 
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22. Potensi kelautan Indoensia : 

(1) sumber pangan 

(2) sumber energi terbarukan  

(3) wisata pantai  

(4) sumber mineral 

(5) pelestarian fauna tertentu 

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

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

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

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

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

 

23. Pernyataan : 

(1) terletak di daerah tropik: 

(2) curah hujan rendah; 

(3) hujan turun  tidak merata; 

(4) tumbuhan khas akasia; 

(5) amplitudi harian besar. 

Suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah bioma ... . 

A. padang rumput 

B. gurun 

C. tundra 

D. hutan gugur 

E. taiga 

 

24. Tanaman pinus atau pun cemara dapat tumbuh dengan baik di wilayah Puncak Bogor. 

Faktor yang memengaruhi tumuhan pinus dapat hidup dengan baik di wilayah tersebut 

adalah ... . 

A. iklim setempat, jenis tanah , dan ketinggian 

B. iklim setempat, ketinggian tempat  dan curah hujan 

C. angin, suhu udara  dan curah hujan 

D. tekanan, edafik dan ketinggian tempat 

E. air, jenis tanah, dan kemiringan lahan 

 

25. Peta Taman Nasional 

Taman Nasional yang ditunjukkan oleh angka 9 adalah 

... dan hewan yang dilindungi ... 

A. Bukitbarisan, harimau Sumatra 

B. Waykambas, gajah 

C. Bukitduabelas, orangutan 

D. Kerinci, harimau Sumatra 

E. Berbak, badak 

 

26. Pernyataan : 

(1) luas wilayahnya 

(2) jenis fauna beraneka 

(3) keindahan dan panorama alam yang menarik 

(4) terpencil dan sukar dijangkau 

(5) memiliki kekhasan tersendiri 
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Ciri khas hutan yang dapat dikembangkan sebagai tujuajn wisata sesuai angka ... . 

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

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

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

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

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

 

27. Cagar alam yang diberi tanda X seperti gambar adalah ....dan melindungi ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Rimbopanti, melindungi tapir 

B. Baluran, melindungi kerbau liar 

C. Pangrango, melindungi harimau Jawa 

D. Pananjung, melindungi burung kakatua 

E. Pulau Dua, melindungi rusa 

 

28. Pernyataan : 

(1) pengolahan sumber daya dengan teknologi tepat guna 

(2) kegiatan produksi mempertimbangkan masa depan 

(3) sumber daya alam dimanfaatkan untuk negara 

(4) limbah dialirkan ke sungai 

(5) kegiatan mempertimbangkan masa depan 

Pemanfaatan sumber daya alam yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan  

sesuai pada angka … . 

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

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

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

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

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

 

29. Tiap wilayah di Indonesia memiliki tanaman pangan utama. Sebagian besar wilayah 

Indonesia bagian Timur, terutama pada wilayah yang dataran rendah dan berawa 

mengkonsumsi jenis pangan tertentu. Jenis pangan khas Pulau Irian Jaya adalah ... . 

A. padi 

B. sagu 

C. ubi kayu 

D. umbi-umbi 

E. sukun 
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30. Rumah penduduk di Pulau Sumatra berbentuk rumah pangung. Hal yang utama dalam 

pembentukan jenis rumah tersebut secara fisiografis adalah ... . 

A. keamanan dari bahaya hewan buas 

B. keindahan seni budaya 

C. kesesuiaan dengan alam 

D. kenyamanan hidup 

E. kepuasan batin  

 

31. Fakto-faktor utama dari dinamika kependudukan di Provinsi DKI Jakarta adalah ... . 

A. kematian dan kelahiran 

B. kelahiran dan migrasi 

C. kelahiran dan remigrasi 

D. kematian dan migrasi 

E. kelahiran dan urbanisasi 

 

32. Anton baru tamat sarjana dari salah satu perguruan tinggi di Jakarta kemudian mencari 

pekerjaan ke Jepang dan Anton diterima sebagai pegawai di salah satu perusahaan, 

sehingga Anton tinggal menetap di Jepang. 

Pola pergerakan penduduk yang dialami Anton disebut ... . 

A. imigrasi 

B. migrasi 

C. remigrasi 

D. emigrasi 

E. transmigrasi 

 

33. Piramida penduduk : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piramida penduduk negara (S)  seperti gambar berikut, maka kebutuhan yang 

diperlukan untuk kelompok umur yang diberi tanda (X) pada tahun-tahun berikutnya 

adalah... . 

A. penyediaan lapangan kerja 

B. kelengkaan sarana kesehatan 

C. kredit perumahan murah 

D. pelaksanaan wajib pendidikan dasar 

E. pemanfaatan teknologi terpadu 
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34. Barang tambang yang dihasilkan wilayah angka 1 dan 2 seperti gambar adalah ... . 

 
A. gas alam dan minyakbumi 

B. gas alam dan nikel 
C. gas alam dan timah 

D. batubara dan timah 

E. batubara dan nikel 

 

35. Pernyataan : 

(1) berlari meninggalkan stand; 

(2) mengambil pakaian yang sudah dipilih; 

(3) berjalan ke arah rute evakuasi; 

(4) bergegas ke kasir; 

(5) mengikuti arahan petugas mall. 

Jika kita berada di stand pakaian  sebuah mall  dan terjadi gempa, maka tindakan yang 

tepat dilakukan terdapat pada angka ... . 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (4) 

D. (3) dan (5) 

E. (4) dan (5) 

 

36. Industri kayu lapis sesuai ilustrasi gambar tataguna lahan sebaiknya ditempatkan di 

lokasi .... karena .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 1, tersedia banyak tenaga kerja 

B. 2,  mudah untuk memasarkan hasil industri 

C. 3,  memanfaatkan waktu saat tidak menanam padi 

D. 4, mudah mengembangkan bahan baku 

E. 5, tersedia bahan baku 
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37. Karakteristik obyek pada citra : 

(1) bentuk: petak-petak persegi panjang teratur di daerah datar.  

(2) tekstur: seragam  

(3) rona: terang, atau gelap 

(4) asosiasi: ada saluran irigasi. 

Obyek pada citra berdasarkan karakteristik adalah .... 

A. sawah 

B. jembatan 

C. jalan raya 

D. garis pantai 

E. terowongan 

 

38. Membuat data penyebaran penduduk, analisa sebaran pemukiman, analisa kerapatan 

jalan, analisa sebaran kantor dan pasar. Hal-hal tersebut amat bermanfaat dalam Sistim 

Informasi Geografis di bidang … . 

A. wilayah rawan bencana 

B. jalur transportasi umum 

C. perkembangan ekonomi 

D. industri ringan  

E. pembangunan telekomunilasi 

 

39. Pernyataan : 

1. Pengamatan luas dan daerah banjir 

2. Pengamatan sifat fisis air laut 

3. Pemetaan perubahan pantai 

4. Pemetaan pola aliran sungai 

5. Pengamatan gelombang laut 

Manfaat penginderaan jauh di bidang oceanografi terdapat pada angka … . 

A. 1,2, dan 3 

B. 1,2, dan 4 

C. 2,3, dan 4 

D. 2,3, dan 5 

E. 3,4, dan 5 

 

40. Gambar kota : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model pewilayahan seperti ilustrasi adalah ..... 

A. wilayah fusngional berdasarkan kondisi geologis 

B. wilayah fusngional berdasarkan tipe vegetasinya 

C. wilayah fusngional berdasarkan kondisi fisiografis 

D. wilayah fusngional berdasarkan kondisi geografis 

E. wilayah fusngional berdasarkan letak geomorfologis 
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41. Pernyataan : 

(1) penduduk mulai berkembang 

(2) berkurangnya lahan pertanian 

(3) anak-anak usia sekolah meningkat drastis 

(4) mulai berdiri pabrik-pabrik kecil 

(5) jarak ke kota menjadi dekat karena transportasi 

Model pengembangan wilayah yang sesuai dengan ciri-ciri adalah ... . 

A. wilayah industri 

B. wilayah pertanian 

C. wilayah pemukiman 

D. wilayah perdagangan 

E. wilayah pemerintahan 

 

42. Tata ruang kota : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan lingkungan yang sering muncul dari  tata kota seperti gambar adalah ... . 

A. kesehatan lingkungan dan bencana banjir 

B. sampah dan bencana banjir 

C. polusi udara dan sanitasi 

D. kriminalitas dan kemacetan lalulintas 

E. berkurangnya intensitas sinar matahari dan kesehatan lingkungan 

 

43. Pernyataan : 

(1) tingkat pendidikan; 

(2) jumlah penduduk; 

(3) jarak dua wiayah; 

(4) mata pencaharian penduduk, 

Faktor yang menentukan kekuatan interaksi dua wilayah teradapat pada angka ... . 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

E. (3) dan (4) 

 

44. Pola persebaran pemukiman penduduk di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa amat 

berbeda. Hal ini dimungkinkan oleh letak geografis suatu tempat amat berpengaruh 

terhadap bentang budaya. Pola  pemukiman  di Pulau  Kalimantan  dan  pulau Jawa 

memiliki ciri-ciri ... . 
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A. radial mengikuti gunung api dan tersebar seuai kesuburan tanah 

B. memanjang mengikuti aliran sungai dan radial mengikuti gunung api 

C. terpusat mengikuti mata air dan tersebar seuai kesuburan tanah 

D. memanjang mengikuti aliran sungai dan tersebar seuai kesuburan tanah 

E. tersebar seuai kesuburan tanah dan terpusat mengikuti mata air 

 

45. Bekasi sebagai salah satu kota penyangga Jakarta, menjadi tumpuan Jakarta untuk 

mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya. Setiap pagi ribuan penduduk Bekasi 

melakuan migrasi komuter untuk bekerja. Usaha yang harus dilakukan untuk 

mengurangi kemacetan di jalan-jalan yang menuju Jakarta adalah ... . 

A. meningkatkan layanan angkutan umum masal, pembatasan kendaraan bermotor di 

jalan tertentu dan menaikkan pajak kendaraan bermotor 

B. menaikkan harga BBM, pembuatan jalan tol dan kemudahan kredit pemilikan 

kendaraan bermotor 

C. transmigrasi bedol desa, pembatasan jumlah anak dan pelaksanana otonomi daerah  

D. mendirikan rumah susun sewa murah, perbaikan jalan dan menambah jumlah jalan 

raya 

E. pindah kerja, pindah rumah dan beralih ke sarana transportasi masal 

 

46. Dampak  negatif  perkembangan  kota  terhadap  lingkungan fisik daerah sekitar kota 

adalah ... . 

A. terjadi perubahan tataguna lahan 

B. kepadatan penduduk hanya di satu wilayah 

C. bertambahnya arus urbanisasi 

D. matapencaharian penduduk memerlukan lahan luas 

E. timbulnya pemukiman penduduk tidak teratur 

 

47. Ciri-ciri perekonomian negara : 

(1) daya beli masyarakat rendah 

(2) pendapatan nasional dan perkapita rendah 

(3) tingkat ksejahteraan penduduk tinggi 

(4) daya serap ekonomi rendah 

(5) tingkat konsumerisme tinggi 

Permasalahan ekonomi di negara berkembang sesuai angka ..... 

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

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

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

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

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

 

48. Pernyataan : 

(1) tingkat konsumtif yang tinggi 

(2) jumlah penduduk yang besar 

(3) gaya hidup tinggi 

(4) pendapatan perkapita tinggi 

(5) lapangan kerja baru 

Potensi Indonesia yang berkaitan dengan pasar bebas sesuai dengan angka ... 

A. (1), (2) dan (3)    D. (2), (3) dan (5) 

B. (1), (2) dan (5)    E. (3), (4) dan (5) 

C. (2), (3) dan (4) 
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49. Ciri-ciri suatu  negara: 

(1) laju  pertumbuhan  penduduk  tinggi; 

(2) komoditi ekspor berupa bahan mentah; 

(3) produktivitas dan daya saing tinggi; 

(4) angka harapan hidup rendah; 

(5) penggunaan sumber energi tinggi; 

Karakteristik  negara  berkembang  terdapat  pada  angka ... 

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

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

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

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

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

 

50. Negara berkembang di kawasan Afrika Utara adalah .... 

A. Iran, Nigeria, dan Arab Saudi 

B. Israel, Oman, dan Lesotho 

C. Uganda, Somalia, dan Bostwana 

D. Aljazair, Ethiopia, dan Malawi 

E. Mesir, Libya, dan Maroko 
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