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Multiple Choice
Identify the choice that best completes the statement or answers the question.

	1.	Suhu, curah hujan, dan angin mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang di dasarkan pada faktor....
A
klimatik
D
cuaca
B
meteorologi
E
mahkluk hidup
C
organisme


	2.	Padi dan tebu tidak dapat hidup pada derah sejuk dan dingin. Hal ini dikarenakan.....
A
membutuhkan air banyak
D
tempat tumbuh terlalu tinggi
B
cuaca tidak sesuai
E
padi dan tebu hanya dapt hidup didataran tinggi
C
tidak sesuai dengan syarat tumbuh tanaman


	3.	Pembagian iklim berdasarkan gabungan antara temperatur, kelembaban rata-rata bulanan dan tahunan, dan kelembaban musisman adalah penggolongan iklim menurut......
A
Koppen
D
Oldeman
B
Junghun
E
Iklim matahari
C
Schmid ferguson


	4.	Unsur klimatik yang mempengaruhi persebaran  flora dan fauna adalah......
A
tempratur dan relief
D
angin dan temperatur
B
topografi dan angin
E
tanah dan air
C
relaif dan tanh


	5.	Di  Indonesia barat tidak terdapat jenis binatang......
A
kera
D
binatang berkantung
B
ikan air tawar
E
banteng
C
gajah


	6.	Ciri-ciri ekosistem padang pasir atau gurun adalah....
A
amplitudo suhu siang dan malam tinggi
D
tanah subur
B
curah hujan tinggi
E
tumbuhan lebat dan tinggi
C
tumbuhan bercanopy


	7.	Perhatikan pernyataan berikut :
1. Pohon tinggi-tinggi,  rapat , berdaun lebat
2. Terdapat lumut sebagai penutup lahan
3. Sinar matahari tidak dapat menebus dasar hutan .
4. Kondisi udara lembab
5. Curah hujan tinggi
Pernyataan diatas merupakan karateristik hutan.....
A
musim tropis
D
tundra
B
gurun
E
hujan tropis
C
taiga


	8.	Hutan heterogen tidak tumbuh di daerah....
A
Sumatera
D
Papua barat
B
Nusa Tenggara Timur
E
Kalimantan Selatan
C
Kalimantan Barat


	9.	Tumbuh-tumbuhan dalam ekosistem berperan sebagai.....
A
produsen dan pengurai
D
konsumen
B
pengurai
E
produsen
C
konsumen dan pengurai


	10.	Tumbuhan pada saat musim dingin menggugurkan daunnya karena.....
A
mengurangi penguapan
D
mengurangi konsumsi air
B
mengurangi penyerapan karbon
E
silus tahunan
C
menambah produksi oksigen


	11.	Barang tambang yang terbentuk karean akibat tenaga endogen adalah barang tambang asal.....
A
eksternal
D
eksogen
B
vulkanik
E
tektonisme
C
endogen 


	12.	Peran organisme dalam pembentukan barang tambang adalah...
A
pelarut
D
bahan perombak
B
bahan pelapuk
E
penyusun dan pelapuk
C
bahan penyusun dan pembentuk


	13.	Batuan marmer terbentuk karena adanya tekanan dan perubahan suhu bumi. Proses pembentukan ini disebut.....
A
hidrotermal
D
pengayaan sekunder
B
metamorfosis
E
metamorfosis kontak
C
pengendapan


	14.	Prinsip persebaran tidak merata dalam pengelolaan pertambangan maksudnya adalah.....
A
barang tambang jumlahnya terbatas
D
volume barang tambang setiap wilayah berbeda-beda
B
setiap wilayah tidak selalu terdapat bahan tambang
E
jumlah barang tambang disuatu wilayah suatu saat dapat habis
C
luas setiap wilayah tambang berbeda-beda


	15.	Tujuan eksploitasi ramah lingkungan adalah...
A
untuk memenuhi kebutuhan manusia
D
untuk menjaga kelstarian lingkungan karena sebarannya sulit ditemukan
B
untuk menjaga kelestarian lingkungan karena sifatnya yang dapat diperbarui
E
agar pemanfaatannya untuk masayang akan datang
C
untuk kelangsungan flora dan fauna karena sifatnya yang mudah diperbarui


	16.	Manfaat barang tambang bagi kehidupan manusia adalah...
A
meningkatkan pendapatan nasional
D
memenuhi kebutuhan hidup manusia
B
memudahkan manusia dalam bekerja
E
mengurangi kesenjangan ekonomi
C
meningkatkan kemasukan devisa negara


	17.	Berikut ini yang tidak termasuk dalam tujuan kegiatan eksplorasi ialah....
A
mengetahui organisme yang hidup di daerah sekitarnya
D
menemukan sebaran barang tambang
B
mengetahui jenis barang tambang
E
mengetahui kuantitas dan kualitas barang tambang
C
mengidentifikasi bentuk barang tambang


	18.	Pengelolaan pertambangan dapat dilakukan dengan ekoefesinsi. Yang di maksud ekoefesiensi adalah.....
A
pengelolaan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan 
D
pemanfaatan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas lingkungan
B
mengurangi kemampuan dan kelestraian suatu ekosistem
E
pengelolaan yang tidak merusak ekosistem dan pemanfaatnya secara efisien
C
hubungan ekologis tetap dijaga antara manusia dengan manusia


	19.	Penutupan tambang diakhiri dengan reklamasi lokasi bekas tambang. Fungsi reklamasi adalah.....
A
melindungi bekas tambang dari kegiatan manusia
D
mengembalikan fungsi lahan seperti semula
B
melidungi bekas tambang dari hewan liar
E
agar lahan dapat produktif seperti semula
C
memanfaatkan bekas tambang untuk keptingan umum


	20.	Sumber daya alam mineral di Indonesia melimpah. Hal ini dikarnakan......
A
kondisi cuaca, matahari, suhu yang cukup
D
organismrterdapat disetiap pulau
B
dipengaruhi oleh kondisi organiasme 
E
mineral dapat berkembang dengan mudah di Indonesia
C
dipengaruhi oleh geoligi, iklim, dan organisme


	21.	Iklim tropis adalah akibat letak Indonesia....
A
diantara tiga lempeng
D
di daerah khatulistiwa
B
di antara dua benua
E
dilalui oleh angin muson barat dan mosun timur
C
di antara dua samudera


	22.	Dilihat dari sosio-kultural,Indonesiaterletak di antara dua benua yang mengakibatkan....
A
terjadinya interaksi penduduk
D
banyaknya gunung api
B
banyaknya investasi
E
terjadinya akulturasi budaya
C
iklim tropis


	23.	Perhatikan pernyataan berikut :
1. keterjangkuan bahan pangan
2. kualitas pangan
3. ketersediaan pangan
4. kepemilikan lahan
5. aset yang di miliki
6.stabilitas pangan
Komponen ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 ditunjukan oleh nomor.........
A
1, 2, 4, dan 5
D
1, 2, 3 dan 6
B
2, 4, 5, dan 6
E
2, 3, 5 dan 6
C
3, 4, 5, dan 6


	24.	Indonesia bagian utara berbatasan dengan negara.....
A
Malaysia, Singapura, dan Filipina
D
Brunei, Filipina, dan Vietnam
B
Malaysia, singapura dan Brunei
E
Vieynam, Singapura, dan Brunei
C
Singapura ,Malaysia, dan Brunai


	25.	Masyarakat yang tiggal di daerah pantai sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor.....
A
iklim
D
tanah
B
geologi
E
tempat tinggal
C
topografi


	26.	Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, namun masih banyak penduduk yang mengalami kekurangan pangan. Hal ini dikarenakan.....
A
pengelolaan yang belum maksimal dan manajemen yang buruk
D
terjadinya kesejangan sosial
B
pengolahan berpusat di Jawa
E
kesadran masyarakat rendah akan peelolaa sumber daya alam
C
banayaknya jumlah penduduk, dan sumber daya alam tidak mencukupi memenuhi kebutuhannya


	27.	Pengaruh kondisi geografis dalam ketahanan pangan Indonesia adalah.....
A
tersedianya sumber bahan pangan
C
sumber pangan mudah ditemui
B
terbentuknya topografi alami sebagai cadangan pangan
D
jumlah sumber pangan melimpah dan tidak terbatas


	28.	Sumber energi yang digunakan untuk alternatif pengganti energi fosil adalah defenisi dari.....
A
sumber energi
D
sumber energi terbarukan 
B
energi alternatif
E
sumber energi tanpa henti
C
energi pilihan


	29.	Kondisi sumber daya alam Indonesia yang melimpah dipengaruhi oleh iklim. Iklim di Indonesia di pengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. karateristik angin tersebut adalah....
A
angin muson barat bersifat kering dan angin muson timur bersifat basah
D
angin muson barat bersifat basah dan angin muson timur bersifat kering
B
angin muson barat bersifat kering dan angin muson timor bersifat kering
E
angin muson barat bersifat membawa pengaruh musim penghujan dan angin muson timurbersifat membawa musim kering
C
angin muson bersifat basah dan angin muson timur bersifat basah


	30.	Letak geologis Indonesia dilihat berdasarkan lempeng tektonik adalah......
A
lempeng Indo-Australia , Erusia, dan Filipina
D
Lempeng Eurasia, Hindia, dan Pasifik
B
Lempeng Indo- Australia , Filipina, dan Hindia
E
Lempeng Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia
C
Lempeng Filipina, Hindia, dan Eurasia


	31.	Gambar piramida penduduk :
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Berdasarkan  piramida penduduk di atas, maka upaya yang harus dilakukan Pemerintah dalam bidang ekonomi adalah ....

A
 menyediakan fasilitas puskesmas keliling
D
menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai
B
 mendirikan sekolah baru di berbagai wilayah
E
menyediakan sarana hiburan bagi masyarakat
C
 membuka lapangan kerja di berbagai bidang


	32.	 Peta persebaran sumber daya alam :
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Wilayah angka 2, 3, dan 4 seperti gambar merupakan  daerah  penghasil ... . 
A
batubara, Minyak bumi, dan nikel
D
 minyak bumi,  nikel dan tembaga
B
 gas alam, batubara, dan minyak bumi
E
 tembaga, batubara, dan gas alam
C
nikel, tembaga,dan gas alam


	33.	”Silih asah, silih asih, dan silih asuh” merupakan falsafah hidup  yang diterapkan dalam interaksi sosial pada masyarakat suku... .
A
Batak
D
 Minangkabau
B
Jawa
E
 Sunda
C
Makasar


	34.	Lahan yang dalam jangka waktu lama di tanami hanya dengan satu jenis tanaman saja maka akan menyebabkan berkurangnya tingkat kesuburan, hal ini disebabkan oleh .... 
A
semua unsur hara menjadi hilang
D
 unsur hara tersebar secara merata
B
hilangnya salah satu unsur hara tertentu
E
 unsur hara terserap dengan baik

C
 unsur hara tersedia secara seimbang


	35.	Konsep kearifan lokal yang ada pada masyarakat Jawa Barat dalam hal sistem pertanian  adalah ... .
A
nyabuk gunung
D
terasering
B
ngaris gunung
E
countur planting
C
sengkedan


	36.	Kegiatan masyarakat :
1)	Memperbaiki drainase alam yang rusak 
2)	Menghilangkan  kandungan bahan beracun
3)	Menyelamatkan top soil yang subur
4)	Penanaman mengikuti garis kontur
5)	Melakukan rotasi atau pergiliran tanaman
Upaya pelestarian yang dilakukan pada lingkungan yang rusak akibat penambangan  ditunjukan oleh nomor… .
A
(1), (2), dan  (3)
D
(2), (4), dan  (5)
B
(1), (2), dan  (5)

E
(3), (4), dan  (5)
C
(1), (3), dan  (4)


	37.	 Aktifitas manusia yang menerapkann prinsip pembangunan  berkelanjutan, yaitu ..
A
mengubah hutan menjadi ladang berpindah
D
pengambilan air  tanah tanpa batasan
B
 penangkapan ikan menggunakan pukat harimau
E
membangun pemukiman di sempadan sungai
C
usaha tani tidak mengurangi keragaman alamiah


	38.	Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang saling terkait dapat berupa ide,artefak, dan aktivitas. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur budaya adalah.....
A
bahasa
D
mata pencaharian
B
sistem pengetahuan
E
faktor geografi
C
organisasi sosial


	39.	Proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan tertentu (asli)di hadapakan dengan kebudayaan lain (asing), yang lambat laun diterima dan dipadukan dengan kebudayaan asli tanpa menghilangkangkan unsur kebudayaan asli tersebut di sebut......
A
amalgamasi
D
akulturasi
B
asimilasi
E
demonsratsi
C
isolasi


	40.	Bahan bakar nabati yang merupakan bahan bakar untuk transportasi berbasis tumbuhan seperti dari komoditas pertanian yang biasanya digunakan untuk bahan makanan.yang mengandung pati atau gula ,seperti tebu dan singkong disingkong disebut......
A
bioetanol
D
biogas
B
biofuel
E
biomassa
C
biodiesel
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