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

	1.	Perhatikan gambar berikut 
file_0.wmf


Dengan melihat gambar A yang kemudian berubah menjadi B1, B2 dan B3 adalah . . . 
A.
perubahan suhu, waktu dan tekanan
D.
proses pelapukan
B.
tenaga eksogen seperti air, angin, es , suhu, dll.
E.
proses kimiawi
C.
proses pembekuan



	2.	Perhatikan jenis batuan dibawah ini :
1.	granit
2.	obsidian
3.	gabro
4.	andesit
5.	basalt
Yang termasuk batuan beku luar (effusi) adalah nomor-nomor dibawah ini . . . .
A.
1, 2 dan 3
D.
1, 3 dan 5
B.
2, 3 dan 4
E.
3, 4 dan 5
C.
2, 4 dan 5


	3.	Gerakan epirogenesa positif ditandai dengan adanya....
A.
pantai yang naik
D.
pantai semakin ke daratan
B.
gelombang tsunami
E.
gempa tektonik
C.
teras – teras di tebing pantai


	4.	Bengkulu, Padang dan daerah di sekitarnya pada tanggal 30 September 2009 dilanda gempa bumi dengan  kekuatan+ 7,9 saka Richter. Kasus gempa bumi tersebut mempunyai kesamaan tipe maupun penyebabnya di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan . . . .
A.
Pusat gempa di daratan
D.
Banyak ditemukan gunung api
B.
Pusat gempa di laut dangkal
E.
Pertemuan tiga lempeng besar dunia
C.
terletak diantara dua samudera


	5.	Perhatikan gambar berikut ini !
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Ketika kita berdiri di atas sebuah patahan dan patahan yang ada di depan kita bergeser ke kiri gambar di atas. Fenomena tersebut  dinamakan . . . .
A.
dekstral
D.
graben
B.
sinistral
E.
horst
C.
sesar


	6.	Ketika gempa di Dompu terjadi, gelombang primer tercatat pukul 23.50’ 45” dan gelombang sekunder tercatat pukul 23.54’ 15”. Jarak episentrum ke pusat gempa adalah . . . .
A.
4.500 km	
D.
2.500 km
B.
3.500 km
E.
2.300 km
C.
3.300 km


	7.	Perhatikan hal-hal dibawah ini :
1.	Bom dan lapili
2.	Solfator dan mofet
3.	lahar dan lava
4.	Abu dan debu vulkanik
5.	Fumarol dan lava
Yang termasuk efflata adalah . . . .
A.
1 dan 2
D.
2 dan 4
B.
1 dan 3
E.
3 dan 5
C.
1 dan 4


	8.	Perhatikan hal-hal dibawah ini :
1.	peringatan dini pada aparat setempat/radio lokal
2.	mengevakuasi penduduk
3.	mengklarifikasi wilayah-wilayah rawan bencana
4.	mentransmigrasikan penduduk ke daerah terpencil
5.	membiarkan saja penduduk berusaha sendiri
6.	memberi dana bantuan, tempat-tempat penampungan sementara
Cara-cara mitigasi bencana alam, diantaranya adalah seperti nomor-nomor berikut . . . .
A.
1, 2, 3 dan 4
D.
1, 2, 3 dan 6
B.
1, 3, 5 dan 6
E.
3, 4, 5 dan 6
C.
2, 4, 5 dan 6


	9.	Sebuah gunung api mengeluarkan magma berupa ledakan yang kuat, sehinggga puncak gunung amblas. Bentuk gunung api yang terbentuk adalah . . . .
A.
gunung api perisai
D.
gunung api starto
B.
gunung api maar
E.
gunung api sill
C.
gunung api tameng


	10.	Dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi, kiranya perlu disosialisasikan kepada masyarakat pengguna bahan bakar nonmigas seperti batubara sebagai bahan bakar alternatif. Dikaji dari proses terjadinya batubara termasuk jenis batuan . . . .
A.
sedimen
D.
beku dalam
B.
metamorf kontak
E.
beku luar
C.
metamorf dinamo


	11.	Perhatikan gambar berikut  :
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Dengan melihat gambar	penampang gunung api, maka no. 3  merupakan  bentuk intrusi berupa. . . .
A.
sill
D.
lacolith
B.
gang/ korok
E.
diatrema
C.
magma


	12.	Titik pusat gempa yang terdapat di dalam bumi, dan garis yang mengelilingi daerah dengan kerusakan terhebat dikenal dengan istilah . . . .
A.
episentrum dan hiposentrum
D.
plestoseista dan episentrum
B.
homoseista dan isoseista
E.
hiposentrum dan plestoseista
C.
hiposentrum dan homoseista


	13.	Perhatikan hal dibawah ini  :
1.	overland flow erosion 
2.	Subsidence
3.	subsurface erosion
4.	Earth Flow
5.	Land slude
Yang termasuk masswasting adalah. . . .
A.
1, 2 dan 3
D.
2, 3 dan 4
B.
1, 3 dan 4
E.
2, 4 dan 5
C.
1, 3 dan 5


	14.	Pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia terdapat di DAS Citarum di Jawa Barat dengan 3 bendungannya yaitu : Saguling, Cirata, dan Jatilihur. Namun sangat disayangkan ke-3 bendungan tersebut mengalami proses pendangkalan yang sangat cepat akibat endapan lumpur yang dibawa oleh anak-anak sungai Citarum. Endapan pasir dan lumpur yang dibawa oleh air sungai Citarum disebut sedimen . . . .
A.
fluvial
D.
marine
B.
glasial
E.
aeris
C.
aquatis


	15.	Stalaktif merupakan salah satu contoh pelapukan kimia yang terjadi di daerah pegunungan kapur berupa . . . .
A.
batuan panjang yang menjulang ke atas dari dasar gua
D.
batuan kapur yang bergantung di atas atap gua kapur
B.
larutan batuan kapur yang membentuk sebuah cekungan
E.
batuan berupa liang yang menyangga atap gua kapur
C.
lubang semacam sumur berbentuk corong



	16.	Perhatikan gambar berikut  !
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Bentukan pada gambar di atas merupakan hasil erosi angin yang disebut . . . .
A.
peneplain
D.
tombolo
B.
monadnock
E.
nehrung
C.
sand dunes


	17.	Pernyataan :
1.	spit
2.	delta
3.	tombolo
4.	tanah alluvial
5.	tanah loss
Bentuk bentangan alam yang merupakan proses pengendapan oleh air laut ditunjukkan oleh nomor . . . .
A.
1 dan 2
D.
3 dan 5
B.
1 dan 3
E.
4 dan 5
C.
2 dan 4


	18.	Mengingat iklim di Negara kita adalah tropika ekuatorial dengan hujan yang banyak, penghancuran batuan yang paling banyak terjadi adalah pelapukan . . . .
A.
mekanik
D.
angin
B.
biologis
E.
gelombang
C.
kimiawi


	19.	Bentuk muka bumi :
1. peneplain	4. patahan
2. pegunungan	5. delta
3. stalagmit 
Yang merupakan hasil dari bentukan tenaga eksogen adalah nomor . . . .
A.
1, 2, dan 3	
D.
2, 4, dan 5
B.
1, 3, dan 5
E.
3, 4, dan 5
C.
2, 3, dan 4


	20.	Didalam pengertian erosi ada beberapa proses yaitu . . . .
1.	pelepasan massa batuan – detachment
2.	denudasi – tanah longsor
3.	proses pengangkutan - transportation
4.	proses pengendapan – sedimentation
5.	pengaruh gaya berat – masswasting
Yang termasuk di dalam proses utama erosi adalah. . . . 
A.
1, 2 dan 3
D.
2, 3 dan 5
B.
1, 4 dan 5
E.
1, 3 dan 4
C.
1, 3 dan 5


	21.	Perhatikan hal berikut dibawah ini  :
1.	jenis batuan induk
2.	relief dan topografi
3.	mineral dalam tanah
4.	iklim dan cuaca
5.	tekstur dan struktur tanah
6.	aktivitas biologis dan waktu
yang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah adalah nomor-nomor . . . .
A.
1, 2, 3 dan 4
D.
1, 2, 4 dan 6
B.
1, 3, 4 dan 5
E.
3, 4, 5 dan 6
C.
2, 4, 5 dan 6


	22.	Perhatikan gambar  :
Berdasarkan bagan frofil tanah, maka lapisan ( horizon ) yang memiliki arti penting dalam  kehidupan tumbuhan adalah. . . .	.file_4.wmf


A.
O – A
D.
B - C
B.
A - B
E.
A,B dan C
C.
O – A - B


	23.	Penurunan kesuburan tanah akibat erosi dapat terjadi karena hal-hal berikut :
A.
Penghanyutan partikel tanah, menggembalakan ternak diatas tanah, perubahan solum tanah, hilangnya unsur hara
D.
Terlalu banyaknya pemukiman, perubahan struktur tanah, perubahan solum tanah, hilangnya unsur hara
B.
Hilangnya unsur hara, perubahan struktur tanah, kurangnya turun hujan, penghanyutan partikel tanah
E.
Perubahan solum tanah, perubahan struktur tanah, penghanyutan partikel tanah, hilangnya unsur hara
C.
Perubahan solum tanah, perubahan struktur tanah, penghanyutan partikel tanah, kemiringan tanah


	24.	Perhatikan ciri-ciri tanah dibawah ini :
1.	sebagian besar tanah ini berada di hutan raya
2.	banyak mengandung abu vulkanik
3.	tanah ini sangat subur
4.	terjadi akumulasi bahan organik
5.	mineral mudah lapuk dan kaya unsur hara
Jenis tanah ini banyak terdapat di Indonesia, trutama di P. Jawa yang disebut tanah Andosol. Yaitu dengan ciri ciri yang terdapat pada nomor-nomor . . . .
A.
1, 2 dan 3
D.
2, 4 dan 5
B.
1, 3 dan 5
E.
3, 4 dan 5
C.
2, 3 dan 5


	25.	Di daerah lereng pegunungan yang tandus, petani melakukan pencegahan dan pemulihan untuk mengurangi erosi tanah dengan cara terasering. Usaha itu tergolong. . . .
A.
konservasi agronomis
B.
konservasi mekanis
C.
konservasi kimiawi
D.
konservasi biologis
E.
konservasi alam


	26.	Pengawetan tanah :
1.	penghijauan
2.	pergiliran tanam
3.	membuat sengkedan
4.	perbaikan drainase dan irigasi
5.	contour strip cropping
6.	windbreaks
Yang termasuk cara pengawetan tanah secara vegetatif (agronomi) adalah nomor . . . .
A.
1, 2, 3, dan 4
B.
2, 4, 5, dan 6
C.
1, 3, 4, dan 5
D.
3, 4, 5, dan 6
E.
1, 2, 5, dan 6


	27.	Pengaruh iklim dalam pembentukan tanah adalah . . . .
A.
curah hujan yang tinggi mempercepat proses pelapukan
B.
vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hitam
C.
batuan induk yang masam menghasilkan tanah yang masam
D.
Di daerah hutan rawa tanah yang terbentuk adalah tanah organik
E.
profil tanah semakin berkembang dengan meningkatnya umur


	28.	Perhatikan jenis tanah dibawah ini :
1.	tanah gambut
2.	tanah alluvial
3.	tanah loss
4.	tanah kapur
Di Kalimantan dan Jawa bagian utara terdapat jenis tanah . . . .
A.
1 dan 2
B.
1 dan 3
C.
1 dan 4
D.
2 dan 3
E.
3 dan 4


	29.	Tanah dari hasil pelapukan batuan di daerah beriklim tropis dan subtropis dan banyak mengandung besi dan alumunium disebut tanah . . . 
A.
Oxisols
B.
Andisols
C.
Andosol
D.
Mollisols
E.
Entisols


	30.	Erosi yang dipercepat (Accelerated erosion) adalah salah satu akibat dari kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan alam, seperti . . . .
A.
pengerukan pasir di pantai
B.
pemupukan tanah
C.
sengkedan
D.
terrasering
E.
irigasi


	31.	Tanah yang masih muda, kesuburan sedang, berasal dari bahan induk material vulkanik piroklastis dinamakan tanah . . . .
A.
litosol
B.
regosol
C.
andosol
D.
grumosol
E.
organosol


	32.	Lapisan atas profil tanah banyak mengandung bahan organic dan berwarna gelap, karena adanya penimbunan bahan organik, disebut . . . .
A.
topsoil
B.
subsoil
C.
regolit
D.
regoil
E.
bahan induk


	33.	Perhatikan pernyataan berikut :
1.	menutup lahan dengan vegetasi untuk mencegah air hujan secara langsung
2.	menanami nlahan sesuai dengan arah kemiringan lereng
3.	meningkatkan ketahanan agregat tanah secara organik dan kimia
4.	menanami lahan secara kontinu dengan tanaman sejenis
5.	mengatur kecepatan aliran permukaan dan meningkatkan kapasitas infiltrasi
Dari pernyataan diatas yang merupakan usaha-usaha konservasi tanah adalah . . . .
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


	34.	Faktor-faktor yang mempengaruhi infiltasi adalah......
A.
vegetasi dan besarnya suhu udara
B.
tingkat resistansi batuan dan luas permukaan tanah
C.
permukaan tanah dan vegetasi
D.
kemiringan permukaan tanah dan vegetasi
E.
luas permukan tanah dan besarnya suhu udara


	35.	A, B, C, D atau E pernyataan yang menunjukkan dampak erosi di tempat terjadinya erosi ?
A.
B
C
D
E
Kerusakan bangunan
Kehilangan harta dan  nyawa
Kehilangan harta dan  nyawa
Kehilangan harta dan  nyawa
Kehilangan harta dan  nyawa
Kualitas air memburuk
Unsur hara dan struktur tanah rusak
Kualitas air memburuk
Kualitas air memburuk
Kualitas air memburuk
Sungai menjadi dangkal
Sungai menjadi dangkal
Lapisan tanah rusak
Sungai menjadi dangkal
Negara mengalami kerugian besar
Tertimbunnya lahan pertanian dan jalan.
Tertimbunnya lahan pertanian dan jalan.
Tertimbunnya lahan pertanian dan jalan.
Tertimbunnya lahan pertanian dan jalan.
Tertimbunnya lahan pertanian dan jalan.

A.
A
B.
B
C.
C
D.
D
E.
E


	36.	Timbulnya tanah kritis di kawasan yang miskin akan vegetatif disebabkan oleh . . . .
A.
pelapukan dan erosi permukaan
B.
pencucian dan pengendapan
C.
pelarutan dan pengendapan
D.
pelapukan dan pengendapan
E.
pelapukan dan pelarutan


	37.	Hasil erosi sungai akan diendapkan di daerah muara sungai. Jenis tanah yang merupakan hasil endapan disebut . . . .
A.
tanah vulkanik
B.
tanah laterit
C.
tanah pasir
D.
tanah humus
E.
tanah aluvial


	38.	Jenis tanah yang umumnya subur adalah . . 
A.
tanah muda 
B.
tanah mati
C.
tanah dewasa   
D.
tanah hidup
E.
tanah tua


	39.	Salah satu upaya agar tanah tetap awet adalah pemupukan. Tujuan pemupukan adalah . . . . 
A.
mempermudah pengolahan tanah
B.
mencegah penguapan
C.
memberi nutrisi pada tanah
D.
mempertahankan kesuburan tanah
E.
mengurangi erosi


	40.	Praktik pengendalian erosi secara vegetatif di daerah pegunungan biasa dilakukan dengan cara . . . .
A.
countour strip cropping
B.
membuat tanggul tanah
C.
sengkedan teras-teras tanah
D.
crop rotation
E.
menanami mangrove
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MULTIPLE CHOICE

	1.	ANS:	C	PTS:	1

	2.	ANS:	C	PTS:	1

	3.	ANS:	D	PTS:	1

	4.	ANS:	E	PTS:	1

	5.	ANS:	B	PTS:	1

	6.	ANS:	D	PTS:	1

	7.	ANS:	C	PTS:	1

	8.	ANS:	D	PTS:	1

	9.	ANS:	D	PTS:	1

	10.	ANS:	B	PTS:	1

	11.	ANS:	D	PTS:	1

	12.	ANS:	E	PTS:	1

	13.	ANS:	E	PTS:	1

	14.	ANS:	C	PTS:	1

	15.	ANS:	D	PTS:	1

	16.	ANS:	C	PTS:	1

	17.	ANS:	B	PTS:	1

	18.	ANS:	A	PTS:	1

	19.	ANS:	B	PTS:	1

	20.	ANS:	E	PTS:	1

	21.	ANS:	D	PTS:	1

	22.	ANS:	A	PTS:	1

	23.	ANS:	B	PTS:	1

	24.	ANS:	C	PTS:	1

	25.	ANS:	B	PTS:	1

	26.	ANS:	E	PTS:	1

	27.	ANS:	A	PTS:	1

	28.	ANS:	A	PTS:	1

	29.	ANS:	A	PTS:	1

	30.	ANS:	A	PTS:	1

	31.	ANS:	A	PTS:	1

	32.	ANS:	A	PTS:	1

	33.	ANS:	A	PTS:	1

	34.	ANS:	B	PTS:	1

	35.	ANS:	B	PTS:	1

	36.	ANS:	A	PTS:	1

	37.	ANS:	E	PTS:	1

	38.	ANS:	A	PTS:	1

	39.	ANS:	C	PTS:	1

	40.	ANS:	A	PTS:	1

