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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 Biosfer adalah lapisan kehidupan yang terdapat dalam geosfer, lapisan kehidupan  tersebut terdiri dari 

kelompok besar yaitu …. 

 A flora, fauna dan batuan mineral  

 B kehidupan didarat, kehidupan dilaut, dan kehidupan dalam tanah 

 C sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup 

 D tumbuhan, hewan, dan manusia 

 E udara, air, dan tanah 

2 Adanya perbedaan tipe binatang Australi,  dan peralihan yang ada dikepulauan Indonesia  dikarenakan 

oleh ….  

 A wilayah Indonesia yang terpecah, menjadi kepulauan 

 B letak geografis Indonesia yang berada dipersilangan dunia 

 C secara klimatologis terletak pada daerah tropis  

 D pertemuan dua jalur pegunungan muda dunia  

 E pertemuan dua jalur pegunungan muda dunia  

3 Berikut  ini yang merupakan tipe binatang peralihan di Indonesia adalah …. 

 A burung candrawasih 

 B ular berkaki 

 C harimau  

 D anoa 

 E koala 

4 Jenis pohon yang biasa terdapat di hutan musim adalah …. 

 A pinus  

 B  jati  

 C mahoni 

 D akasia  

 E kayu putih 

5 Berdasarkan letak astronominya, Indonesia berada diantara 6
0
 LU – 11

0
 LU dan 95

0
 BT –   141

0
 BT. 

oleh karena itu, Indonesia dikatakan berada di daearah tropic,artinya Indonesia  

  Terletak di antara …. 

 A garis balik utara dangaris balik selatan 

 B Benua asia dan Benua australia 

 C 6
0
 LU – 11

0 
 LS       

 D  95
0
 BT -  141

0
 BT 

 E berad dibelahan bumi utara dan belahan bumi selatan 

6 Berikut ini wilayah yang termasuk  region etopian yaitu …. 

 A India barat 

 B Amirika selatan 

 C Eropa 

 D Madagaskar   

 E Asia utara 
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Fauna diatas merupakan fauna Wilayah …. 

 A Neartik 

 B Neotropik 

 C Australis 

 D Oriental 

 E Paleartik 

8 Berikut vegetasi diwilayah Indonesia, kecuali …. 

 A hutan bakau 

 B tundra 

 C sabana  

 D stepa 

 E hutan musim 

9 Di Indonesia anda dapat menjumpai daerah sabana yang terletak di daerah …. 

 A Nusa Tenggara Barat 

 B Irian Jaya 

 C Jawa Barat  

 D Kalimantan 

 E Sumatara 

10 Persebaran fauna di Indonesia dibatasi oleh beberapa garis untuk fauna Indonesia barat  dibatasi oleh 

garis …. 

 A Weber 

 B Huntington  

 C Rafles  

 D Wallace 

 E  Junghuhn 
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Salah satu pulau di Indonesia yang terletak di antara garis Weber dangaris Wallace adalah…. 

 A Jawa 

 B Sumatra 

 C Bali 

 D Sulawesi dan Nusa tenggara 

 E  Nias 

12 Ciri-ciri hutan musim yang terdapat dikepulauan Indonesia antara lain ….          

 A hijau daunnya sepanjang tahun  

 B curah hujannya antara 200-400cm/tahun 

 C kelembabannya rata-rata <80% 

 D musim kemarau daunnya meranggas 

 E  tumbuhnya memiliki ketinggiannya 20-40mm  



13 Daerah sebaran fauna yang terbentang mulai dari Meksiko bagian selatan sampai Amirika tengah 

dikatagorikan sebagai region …  

 A Palaeartik       

 B Neotropical 

 C Australian  

 D Oriental  

 E Neoartic 

14 Vegetasi khas daerah tundra yaitu …. 

 A hutan Konifer  

 B hutan pinus  

 C hutan tropis  

 D padang rumput  

 E hutan jati 

15 Daerah tundra terletak didaerah …. 

 

 A kutub selatan             

 B kutub utara 

 C iklim tropik          

 D  iklim subtropik 

 E  iklim sedang 

16 Berikut ini beberapa faktor yang menjadi hambatan (barier) bagi perseebaran flora dan   fauna 

kecuali… 

 A faktor vegetasi             

 B faktor ikli         

 C faktor tanah             

 D factor geosfer 

 E factor biologis 

17 Persebaran hewan dikarenakan tidak cocoknya kondisi derah yang ditempati disebabkan  

 oleh …. 

 A perubahan habitat 

 B ketersedian makanan 

 C perubahan suhu     

 D bencana alam  

 E semua benar    
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Kelompok flora seperti gambar diatas berfungsi sebagai pencegah …. 

 A Erosi          

 B Deplasi 

 C Abrasi 

 D Sedemen 

 E Pelapukan 

19 Untuk mengintegrasikan dan memperlacar perdagangan diseluruh wilayah Indonesia  

 secara merata, pemerintah mengembangkan “ Pendulum Nusantara”  yang juga kenal  

  sebagai …. 

 A Wawasan Nusantara 

 B Nawacita  

 C  Jalesviva 

 D Sapta marga 

 E TOL Laut 

20 Nama jalur pergagangandunia yang diberikan oleh Von R ichthefen yang menghubungkan Cina dan 

Eropa disebut dengan …. 

 A  jalur sutra 

 B  jalur mas 



 C jalur surga 

 D jalur Selatan 

 E Jalur cinta 

21 Berikut ini jenis mamalia yang dilindungi oleh undang-undang , kecuali ….           

 A siamang           

 B orang utan  

 C  kukang  

 D babi hutan  

 E  trenggiling 

22 Salah satu usaha untuk menanggulangi pertumbuhan penduduk yang semakin pesat         yaitu ….        

 A  intensifikasi pertanian  

 B ekstenfikasi pertanian  

 C pengaturan dan pembatasan kelahiran  

 D transmigrasi  

 E Industrilisasi  

23 Dengan mengetahui komposisi penduduk menurut mata pencaharian, maka diperoleh  

 suatu gambaran mengenai ….            

 A pendapatan per kapita           

 B susunan mata pencaharian              

 C susunan perekonomian              

 D susunan organisasi kependudukan  

 E  ratio ketergantungan 

24 Anngka kergantungan (dependensi ratio) pada dasarnya mencerminkan ….             

 A  jumlah penduduk usia produktif  yang menanggung usia nonproduktif            

 B  jumlah penduduk nonproduktif yang harus ditanggung Negara              

 C presentase penduduk usia produktif dibagi penduduk produktif             

 D jumlah bayi dan anak-anak yang ditanggung orang tuanya              

 E  presentase penduduk nonproduktif yang ditanggung penduduk produktif 

25 Wilayah Probolinggo mempunyai catatan demografis sebagai berikut 

Usia 0 – 14 tahun          =  564.292 jiwa  

Usia 15 – 54 tatun         =  1.563.500 jiwa 

Usia  >65 tahun             =  352.425 

Berapakah angka ketergantungannya ….            

 A 58,63  

 B 70             

 C 80,5 

 D 85,9 

 E 100 

26 Pada umumnya Negara – negara berkembang memiliki bentuk piramida  jenis…. 

 A konstruktif  

 B stasioner             

 C ekspansif  

 D sistematik            

 E gradual 

27 Komposisi penduduk Indonesia pada tahun 1990 jumlah laki – laki  =101.641.570 jiwa sedangkan  

jumlah perempuan  =  101. 814. 435 jiwa  maka seksrationya ….      

 A  60 

 B 70,5 

 C 80.3             

 D 90,5              

 E 99,8 

28 Jika di suatu wilayah atau Negara seks rationya  >  100 berarti ….            

 A  jumlah laki – laki lebih banyak             

 B  jumlah wanita lebih banyak             

 C  jumlah wanita dan laki – laki sama              

 D  usia dewasa lebih sedikit dari anak – anak            

 E usia anak – anak lebih banyak dari dewasa 

29  jika penduduk Indonesiapada  tahun 2000 berjumlah 200 juta dan pada tahun 2030       bertambah  

menjadi 2 kali lipat, maka pertumbuhan penduduk selama ini sebesar ….            

 A 1,3% 

 B  2,O%            



 C 2,3%            

 D 3,5% 

 E 4,2% 

30 Pembangunan Tol Laut  bertujuan untuk ….             

 A memperlancar konektivitas antar daearah             

 B hambatan kondisi sosial            

 C hambatan kondisi pemerintahan            

 D hambatan kondisi fisk kepulauan  

 E hambatan kondisi teknoogi 

31 Perbandingan antara jumlah kelahiran selama satu tahun dengan jumlah penduduk pada 

pertengahan tahun dinamakan ….           

 A tingkat kematian kasar             

 B  tingkat kelahiran kasar             

 C tingkat pertumbuhan alami            

 D angka kematian alami             

 E migrasi alami 

32 Besarnya angka ketergantungan penduduk Indonesia, dilapangan ekonomi berakibat ….            

 A sulit mencari kerja              

 B upah kerja sangat rendah              

 C munculnya kesenjangan antara buruh dan majikan            

 D kualitas produksi barang turun             

 E beban berat dirasakan pada usia kerja 

33 Kualitas keshatn di suatu Negara dapat dilihat dari….            

 A angka kematian              

 B angka kelahiran             

 C angka harapan hidup             

 D sarana kesehatan             

 E penyebaran penduduk 

34 Untuk melihat kualitas penduduk disuatu Negara dapat dilihat dari tingkat ….             

 A pendidikan              

 B urbanisasi             

 C pendapatan              

 D perkawinan             

 E perceraian 

35 Jaringan pelayaran (perdagangan ) diwilayah Nusantara  berkembang dengan pesat  

 karena disebabkan oleh perdagangan  ….           

 A emas            

 B pakaian            

 C kayu             

 D rempah - rempah             

 E manusia 

36 Sensus penduduk berdasarkan bukti hukum yang dimiliki adalah …. 

 A sensus de facto             

 B sensus reggistrasi            

 C sensus tahunan              

 D sensus de jure             

 E sensus peridik 

37 Hasil.sensus penduduk suatu daerah,menunjukkanpiramida penduduk' seperti gambar kurva; maka  

pemerintah harus memperluas .... 



 
 A  sarana olahi'aga dan kesehatan'             

 B kesehatan dan hiburan              

 C hiburan dan pendidikan              

 D lapangan kerja dan transportasi 

 E pendidikan clan lapangan kerja  

38 Penduduk Indonesia pada tahun 2000 tercatat 203.456 jiwa dengan pertumbuhan rata –  

 rata 1,35%. pada tahun berapakah Indonesia menjadi dua kali lipat ….           

 A 2020           

 B 2025           

 C 2030           

 D 2045 

 E 2052 

39 Yang maksud angka kelahiran bersih adalh ….           

 A  jumlah rata –rata bayi yang lahir dari setiap 100 wanita              

 B  jumlah rata – rata bayi yang lahir dari setiap 1000 wanita             

 C jumlah rata – rata bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk           

 D  jumlah bayi lahir dari setiap 1000 wanita subur  

 E  jumlah bayi lahir dari setiap 1000 wanita dalam setahun  

40 Yang menjadi masalah pokok kependudukan di Indonesia dewasa ini adalah ….             

 A adanya tingkat kelahiran              

 B sulitnya mencari lapangan kerja            

 C kepadatan penduduk yang tidak merata             

 D belum meratanya keluarga berencNA            

 E adanya tingkat kematian yang rendah 

41 Segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk  

 Mencukupi kebutuhan hidup manusis adalah ….         

 A ekosistem              

 B adaptasi            

 C ekologi              

 D lingkungan hidup             

 E sumber daya alam 

42 yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah …. 

 A  tanah            

 B air             

 C udara  

 D bijih besi            

 E Hutan 

43 Daerah penghasil binyak bumi di Indonesia, kecuali, ….        

 A Plaju            

 B Cepu             

 C Sawah Lunto            

 D Indramayu  

 E Dumai 

44 Berdasarkan wujudnya sumber daya alam digolongkan menjadi SDA ….          

 A padat, cair dan gas  

 B padat, cair dan mineral             

 C padat, cair dan energi            

 D cair, gas dan mineral logam            

 E cair, gas dan energi 



 

45 Berdasarkan sifat keberadaannya atau penggolongannya, sumber daya alam digolongkan  

menjadi  ….         

 A  logam, nonlogam dan energi             

 B logam, padatdan lestari           

 C fisik, biotic dan lingkungan alam           

 D padat, cair dan gas            

 E dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui dan lestari 

46 Sawah yang terletak berdekatan dengan rawa daearah pantai serta airnyaberasaldaripasang  naik dan 

pasang surut air laut disebut sawah …. 

 A  lebak           

 B bencah            

 C  tadah hujan             

 D  Irigasi 

 E Nonirigasi 

47 Jenis hewan yang  digolongkan kedalam peternakan besar adalah …. 

 A babi, kambing, dan kerbau 

 B kerbau, kuda, domba 

 C domba, babi, dan kelinci              

 D sapi, kuda, dan kerbau            

 E kuda, babi, dan kelinci 

48 Yang termasuk perikanan air tawar adalah …. 

 A  tambah, danau, dan kolam           

 B  tambah, sungai, dan rawa pasang surut        

 C  sawah, kolam, dan tambah         

 D  sawah, kolam, dan danau             

 E danau, sungai, dan rawa pasang surut 

49 Wilayah laut yang merupakan pusat ikan adalah ….           

 A  up welling            

 B  Pesisir 

 C  pantai            

 D abysial            

 E  palung  

50 Gas yang didapatkan pada waktu penambangan minayak bumi kemudian dicairkan disebut ….          

 A geothermal            

 B gas alam              

 C Elpiji 

 D  LP        

 E LNG 


