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PetunjukUmum: 
1. Tulis nama, kelas, mata pelajaran dan nomor peserta pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal-soal sebelum dikerjakan. 
3. Berilah tanda (    ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat diantara A, B, C, D atau E. 
4. Periksa kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruang. 
 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
1 Ilmu yang mempelajari  persamaan dan perbedaan geosfer dengan sudut pandang 

kelingkungan  dan  kewilayahan dalam konteks keruangan.definisi tersebut dikemukakan 
oleh …. 

 A Bintarto 
 B Rhoad murphey 
 C Lokakarya semarang 
 D Kart Ritther 
 E Ptolemeus 
2 Beberapa tokok geografi yang beraliran fisis determinis, kecuali …. 
 A Kart ritther 
 B Friederich ratzel 
 C Huntington 
 D Kart ratzel 
 E Vidal De la Blache  
3 Secara garis besar geografi terdiri dari atas dua aspek yaitu. …. 
 A aspek sosial  dan aspek fisik 
 B aspek sosial  dan aspek budaya 
 C aspek budaya dan aspek alam 
 D aspek ekonomi dan aspek budaya 
 E aspek sosial  dan aspek ekonomi 
4 Di bawah ini merupakan cabang geografi fisik antara lain …. 
 A demografi, geomorfologi, dan oseanografi . 
 B pedologi, biogeografi, dan hidrologi.  
 C geologi, antropologi, dan astronomi 
 D seismologi, biologi, dan geografi regional. 
 E geografi sejarah, antropologi dan sosiologi.  
5 Objek material geografi adalah …. 
 A spasial 
 B keruangan 
 C Kelingkungan 
 D geosfer 
 E kewilayahan 
6 Empat prinsip yang digunakan untuk menganalisis gejela geografi , kecuali ….. 
 A persebaran 
 B interelasi 
 C deskripsi 
 D keruangan 
 E korologi 
7 Cabang geografi yang mempelajari bentuk – bentuk muka bumi disebut …. 
 A geologi 
 B geomorfologi 
 C geofisika 
 D seismologi 
 E meteorology 

8 Yang termasuk objek formal geografi yaitu …. 
 A Atmosfer                             D.  Biosfer  
 B Litosfer                                E.  Region 
 C Hidrosfer  
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9 Dalam mempelajari  gejala –gejala cuaca atmosfer maka geografi dibantu oleh …. 
 A astronomi 
 B Cuaca ekologi 
 C meteorology 
 D klimatologi 
 E litosfer 
10 Dalam penkajian masalah – masalah geografi dipermukaan bumi ,terdapat dua gejala  

  yaitu  gejala   fisis dan gejala sosial, Yang termasuk gejala fisis , kecuali …. 
 A gejala bumi 
 B gunung api meletus 
 C banjir 

 D kemiskinan 
 E longsor 
11   Yang termasuk gejala sosial  geografi yaitu …. 
 A kebodohan 
 B erosi 
 C pengangguran 
 D urbanisasi 
 E kriminalitas 
12 Yang termasuk bentang budaya dalam geografi yaitu …. 
 A gunung 
 B sungai 
 C rawa 
 D perkebunan 
 E danau 
13 

 
Gambar diats menunnjukan susunan …. 
 

 A Tata surya 
 B Tata kota 
 C Lapisan bumi 
 D Lapisan matahari 
 E susunan Galaksi 
14 Hukum kepeler III dapat digunakan untuk menghitung …. 
 A besarnya harga exentricitas elips 
 B luas petak –petak dalam elips 
 C revolusi pada setiap planet 
 D rasi planet – planet 
 E rotasi dan revolusi setiapplanet 
15 Komet adalah …. 
 A bintang beralih 
 B bintang berekor 
 C satelit (pengiring planet) 
 D bintang tetap 
 E bola api atau boloit 



16 

 
Gambar di atas merupakan planet …. 

 A planet bumi 
 B planet merkurius 
 C planet yupiter 
 D planet saturnus 
 E planet mars 
17 Titik aphelium adalah kedudukan suatu planet terhadap matahari  pada saat kedudukan …. 
 A planet itu dalam keseimbangan 
 B planet itu di tengah- tengah 
 C planet itu terdekat dengan matahari  
 D planet itu terjauh dari matahari  
 E planet itu dalam posisi diam 
18 Minor planet atau aseroid memisahkan planet-planet yang termasuk kelompok …. 
 A inner planets dan outer planets    
 B inferior planets  dan  superior planets 
 C planet-planet yang dekat dengan matahari  dengan yang jauh dari matahari  

 D planet-planet kecil dengan planet-planet besar 
 E planet-planet yang sangat kecil dengan planet-planet yang sangat 
19 Inferior planets terdiri dari atas dua buah planet yaitu …. 
 A merkurius dan venus 
 B merkurius dan bvumi 
 C venus dan bumi  
 D venus dan mars 
 E bumi dan mars 
20 Teori pasang surut adalah teori …. 
 A terjadinya matahari 
 B terjadinya matahari 
 C terjadinya galaksi  
 D terjadinya pasang surut air laut 
 E terjadinya satelit 
21 Planet yang termasuk outer planets berturut- turut  dari yang terdekat sampai yang 

terjauh dari matahari adalah …. 
 A saturnus, yupiter, Uranus, neptunus, 
 B saturnus, Uranus, yupiter, neptunus, 
 C yupiter, saturnus, Uranus, neptunus, 
 D yupiter, Uranus, saturnus, neptunus, 
 E Uranus, yupiter, saturnus, neptunus,  
22 Nama galaksi kita adalah ‘’miky way’’ (bima sakti), sedangkan galaksi adalah …. 
 A kumpulan /gabungan solar system (sistem tata surya) 
 B gabungan dari konstelasi-konstelasi bintang 
 C bintang yang jaraknya terdekat dengan matahari 
 D bintang yang jaraknya terdekat dengan matahari 
 E benda langit yang berada di jagad raya  
23 Teori terjadinya tata surya yang  dikemukakan  Claudius Ptolomeus disebut …. 
 A sistem heliosentris 
 B sistem  geosentris 
 C sistem matahari 
 D sistem egeosentris 
 E tata surya 
   



24 Teori nebula hypothesis  sebenarnya adalah teori yang dikemukakan oleh …. 
 A Kant  laplace 
 B Immanuel Kant 
 C Chamberlain – Moulton 
 D Pierre simon de laplace 
 E James jeffeys  

 
25 Fotosfer, kromosfer, dan korona  merupakan …. 
 A bagian inti matahari 
 B bagian kulit matahari  
 C lapisan gas yang dipancarkan  
 D atmosfer  matahari 
 E bagian inti dan bagian kulit matahari 
26 Anggara adalah nama lain planet …. 
 A mars 
 B yupiter 
 C Uranus 

 D neptunus 
 E saturnus 
27 Selain neptunus , planet  yang  mempunyai dua satelit adalah …. 
 A venus 
 B merkurius 
 C mars 
 D yupiter 
 E Uranus 
28 Lidah api pada matahari sebenarannya adalah elektron dan  proton yang berasal dari …. 
 A atom helium 
 B atom oksigen 
 C atom uranium 
 D atom nitrogen 
 E atm hidrogen 
29 Menurut   Albert Einstein,  energi  matahari berasal dari …. 

 A energi asli matahari 
 B pengerut inti kabut 
 C hasil reaksi inti pada matahari 
 D benturan gas-gas pada matahari 
 E energi  di sekeliling matahari      
30 Bintang pagi yang kelihatan di waktu pagi ketika bintang lain tidak kelihatan adalah 

merupakan …. 

 A planet Uranus 
 B planet mars 
 C planet venus   
 D planet merkurius 
 E asteroid 
31 Bola api yang kelihat berpijar di angkasa sebetulnya adalah …. 

 A boloid atau meteorid 
 B komet atau bintang berekor 
 C satelit 
 D kilat atau meteor 
 E asteroid 
32 Nama lain dari bintang beralih adalah …. 

 A Batu meteor                       D.  Bola  api atau boloid 
 B Meteorid                            E.  Planetoid  
 C Meteor 
33 Gerhana matahari total terjadi  pada saat …. 
 A bulan baru, di mana penumbra bulan menutupi permukaan bumi 
 B bulan purnama di mana umbra bulan menutupi bumi 
 C bulan baru, di mana umbra bulan menutupi sebagian permukaan bumi  
 D bulan purnama, di mana penumbra bulan menutupi , sebagian permukaan bumi  
 E bulan purnama atau bulan baru, ketika kedudukan bulan bumi, dan matahari sebaris 



34 

 

Gambar di atas menunjukan terjadinya gerhana …. 

 A gerhana bulan 
 B gerhana matahari 
 C  gerhana bumi 

 D gerhana bintang 
 E gerhana galaksi 
35     Kedudukan bulan baru (bulan mati) sampai bulan baru berikutnya disebut peredaran  

          bulan …. 

 A siderik 
 B satu bulan 
 C satu bulan penuh 
 D sinodik 
 E teratur 
36 Dalam tahun komariah atau tarikh hijriah tahun kabisat berumur 355 hari dan tahun biasa 

       berumur …. 
 A 2 tahun kabisat,  6 tahun biasa 
 B 3 tahun kabisat,  5  tahun biasa          
 C 4 tahun kabisat ,  4 tahun biasa  
 D 5 tahun kabisat ,  3 tahun biasa 
 E 4 tahun kabisat , 2 tahun biasa 
37 Salah satu akibat perputaran bumi mengilingi matahari adalah …. 
 A perubahan musim pada daerah lingtang 
 B pergantian siang dan malam  
 C pepat bumi pada kedua kutubnya 
 D gerak semu matahari dan bintang – bintang 
 E perubahan arah angin 
38 Berputarnya bumi pada porosnya antara lain dibuktikan oleh …. 
 A Titius bode 
 B kepler 
 C Kant – laplace 
 D Foucult 
 E Nicolass  Copernicus 
39 Teori kondensasi dikemukakan  oleh …. 
 A James – jeffeys 
 B Nicolass Copenicus 
 C Von weizsecker dan Gerald  P. kuiper 
 D Kant – laplace 
 E Isaac newton 
40 Ekor komet yang sangat panjang arahnya  adalah …. 
 A selalu dibelakang karena merupakn gas  
 B selalu didepan karena didorong energi matahari 
 C tidak menentu tergantung sifay gasnya  
 D selalu menjauhi matahari karena didorong oleh energi matahari 
 E kadang- kadang kebelakang, kadang-kadang kedepan 
41 Objek penelitian geografi yang sesuai dengan tema dampak abu vulkanik terhadap  

  kondisi lahan disekitar gunung api adalah .... 
 A Batuan vulkanikdan hewan ternak  
 B Adat masyarakat dan hewan ternak 
 C Kondisi tanah dan udara 
 D Masyarakat dan hewan ternak 
 E Adat masyarakat dan sumber air 



42 Fenomina geografi yang sesuai untukobjek penelitian fisik adalah .... 
 A persebaran penduduk yang tidak merata 
 B kebiasaan masyarakat dipesisir pantai 
 C adat istiadat masyarakat pedesaan 

 D gaya hidup masyarakat kota 
 E sedimentasi disekitar muara pantai 
43 Pertanyaan penelitian yang sesuai dengan  penelitian geografi yang bertemakan  

 dampak Dari aktivitas gunug api adalah .... 
 A mengapa gunung api tersebut meletus 
 B bagaimana ciri-ciri gunung yang akan meletus 
 C apa dampak gunung api meletus terhadap kehidupan penduduk disekitarnya 
 D berapa ketinggian gunung api tersebut 
 E dimana gunung api tersebut berada   
44 Kondisi sungai di ibu kota jakarta semakinmemprihatinkan. Tema penelitian yang tepat  

 sesuai dengan fenomina tersebut adalah …. 
 A penyebab banjir dijakarta 
 B tingkat pengunaan air tanah di jakarta 
 C paraiwisata keliling sungai di jakarta 
 D kualitas air sungai di jakarta 
 E kualitas penduduk di jakarta 
45 

 
Pada piringan kompas angka 2700  menunjukan arah …. 

 A Timur 
 B Timur laut 
 C Selatan 
 D  Barat 
 E Utara 
46 Skala  1  :    25.000 artinya …. 
 A  1 cm dilapangan sama dengan 25.000 cm dipeta 
 B 1 cm dipeta sama dengan 250 km dilapangan 
 C 1 cm pada peta  sama dengan 25.000cm dilapangan  
 D 1 cm pada peta sama dengan 25 cm dilapangan  
 E 1 cm dipeta sama dengan 25 km dilapangan  
47 Jika peta 2 berskala 1:200.000 seperti gambar maka peta 1 

 berskala…. 

 
 A  1 : 125.000 

 B 1 : 150.000 
 C 1 : 225.000 

 D 1 : 280.000 
 E 1 : 280.000 



 48 Berdasarkan grafis tata guna lahan seperti gambar,wilayah I dan II cocok untuk tanaman .... 

 
 A kelapa dan sayuran 
 B teh dan padi                                  
 C kelapa dan padi 
 D tembakau dan tebu 
 E padi dan tebu 
49 Yang dimaksud dengan sistem informasi geografi adalah …. 
 A pengelolahan data geografi  yang didasarkan pada kerja kumputer 
 B ilmu yang memperoleh informasi geografi   
 C data geografi 
 D ilmu untuk memperoleh foto udara tentang objek 
 E ilmu untuk memperoleh informasi geografi dengan menggunakan sensor 
50 Di bawah ini ciri – ciri pengindraan jarak jauh kecuali …. 
 A objek yang direkam adalah permukaan bumi 
 B perekemannya dilakukan dari atas secara vertikal  
 C perekaman dari jarak jauh, dan menggunakan alat pengindraan 
 D diperlukan adanya orang yang dapat menafsirkan dari kenampakan yang ada  dilembar 

foto udara  
 E orang yang mencari data harus menyentuk atau kontak langsung dengan objeknya 


