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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 Ada beberapa kesalahan yang terjadi pada saat pembuatan peta dengan data hasil  pengukuran 

langsung dilapangan semuanya bermuara pada human error seperti pernyataan dibawah ini kecuali...      
 A kesalahan membaca kompas              
 B posisi kompas dalam keadaan miring             
 C membidik arah dengan kompas pakai mata sebelah              
 D membaca angka ketika kompas dalam keadaan bergerak  
 E kesalahan data mencatat jarak satu titik dengan titik lain  
2 kenampakan pada peta yang biasanya digambar dengan warna cerah atau hitam adalah kenampakan... 
 A Hipsografi                                               D.  Vegetasi 
 B Hidrografi                                                E.  Hasil bumi            
 C Kultur dan budaya            
3 Rumah makan disimbolkan dengan segitiga (    ), simbol seperti ini disebut dengan simbol …. 
 A hisografi                              D.  Hurup 
 B piktorial                               E.  Area 
 C geometrik            
4 Untuk mengetahui isi peta maka yang harus dibaca adalah ….             
 A legenda              
 B mata angin              
 C sumber daya  
 D judul peta          
 E skala peta 
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Pada piringan kompas angka 2700  menunjukan arah …. 
            

 A Timur          
 B Timur laut 
 C Selatan            
 D Barat 
 E Utara 
6 Kenampakan alam yang berupa perairan biasanya digambarkan dengan simbol  …..           
 A warna     
 B  titik           
 C area             
 D piktorial  
 E grafik 
   
7 Skala  1  :    25.000 artinya …. 

KELAS 
XII / IPS 

MATA PELAJARAN 
GEOGRAFI 

BULAN/TAHUN 
Desember 2020 

WAKTU 
90 Menit 



 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 25000cm dilapangan            
 D 1 cm pada peta sama dengan 25 cm dilapangan             
 E 1 cm dipeta sama dengan 25 km dilapangan  
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Pada gambar di atas garis kontur yang rengang menunjukan kemiringan …. 
            

 A kemiringan terjal          
 B  kemiringan berliku        
 C kemiringan landai 
 D kemiringan curam            
 E kemiringan sedang 
9 simbol titik secara kuantatif menunjukkan tempat atau lokasi dimuka bumi, tetapi secara    

 kualitatif  menunjukkan kualitas sumber daya, seperti …             
 A penyebaran bahan tambang di Indonesia             
 B  penyebaran lahan potensial di Indonesia             
 C  penyebaran sumber daya  hayati di Indonesia           
 D penyebaran lahan menurut kemampuan produksinya  
 E penyebaran daerah nghasil ikan air tawar  terbesar di Indonesia 
10 Di dalam menggambarkan peta tematik wilayah yang digambarkan tidak selamanya harus  luas sekali, 

tetapi bisa juga menggambarkan wilayah yang sangat sempit asalkan ….             
 A  temanya spesifik            
 B temanya general             
 C masalahnya luas  

 D objeknya fisik  
 E sasarannya jelas  
11 Data spatial yang berupa titik secara geometris terbagi kedalam bentuk lingkaran, segi  

 tiga, dansegi empat, simbol ( o)  menunjukkan ….               
 A  ibu kota kabupaten  
 B  ibu kota provensi             
 C  ibu kota Negara             
 D danau  
 E perkebunan teh                     
12 Skala  1   :   40000 artinya ….            
 A 1cm dilapngan sama dengan 40000 cm pada pet         
 B 1cm dilapangan 4km pada peta             
 C  1cm pada peta sama dengan 40km dilapangan           
 D 1cm pada peta sama dengan 40000 cm dilapangan             
 E 1cm pada peta sama dengan 40 cm dilapangan 
13 Dalam mendesain peta dasar maka yang perlu kita perhatikan adalah …. 
 A mengklasifikasi data terlebih dahulu           
 B mempermudah penggambaran         
 C mendapatkan peta dasar yang terbaru 
 D menggeneralisasi pet umum  
 E memperkecil peta umuma   
14 Bagian dari peta topografi yang penting untuk keperluan studi geologi yaitu ….         
 A pola aliran            
 B bentuk trasportasi  
 C pola permukiman 
 D unit administrasi  
 E pola pedesaan  
 
 
 
 

  

15 Apabila besar sudut OA dinyatakan dalam pernyataan sudut secara                                                              



Azimuth, makapernyataan sudut dibawah yang sesuai  adalah . . . . 
 
 
 
                                                       A 
 
 
                                            300 
                                O 
 
 
 
 

 A  60° 
 B 30° 
 C  330°  
 D U 60° T 
 E T 30° U 
16 Salah satu ciri peta tematik adalah …. 

 
 A menggambarkan ciri khas wilayah  
 B menggambarkan  satu jenis kenampakan fisik atau soaial budaya  
 C menggambarkan beberapa macam kenampakan             
 D berskala kecil            
 E  berskala besar 
17 Peta yang menggambarkan jenis-jenis penggunaan lahan disebut peta ….             
 A tematik           
 B topografi            
 C jenis lahan              
 D penggunaan lahan          
  persebaran lahan 
18 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 :320.000 
19 Berdasarkan pengertian, industri  diartikan sebagai suatu kegiatan ….            
 A menjual sumber daya alam             
 B mengelolah sumber daya alam  
 C memanfaatkan sumber daya  
 D mempertontonkan sumber daya           
 E meningkatkan nilai sumber daya 
20 Industri makanan dan minuman dapat diklasifikasikan kedalam industri …. 
 A  rumah tangga            
 B kerjinan            
 C aneka kimia  
 D aneka indutri             
 E kecil 
   
21 Perbedaan industri ekstraktif dengan industri non ekstraktif terletak pada ….            



 A pemanfaatan tenaga terampil           
 B peralatan undustri yang digunakan           
 C lingkungan dan kawasan industri  
 D cara pelaksanaan industri 
 E cara memperoleh bahan baku  
22 Berdasarkan proses produksinya, industri  yang  mengelolah barang setengah jadi   

 menjadi barang jadi sehingga dapat dipakai langsung oleh konsumen  diklasifikasikan  
 kedalam industri…. 
             

 A fasilitas            
 B sekunder            
 C hulu             
 D hilir  
 E kecil 
23  Industri yang bahan bakunya langsung diperoleh dari alam disebut industri …. 
 A ekstratif            
 B fasilitatif            
 C  nonekstratif             
 D nonfasilitatif 
 E rumah tangga 
24 Industri  yang kegiatan mengalami risiko seperti bahan mentahnya mengalami susut dari  

pada barang jadi, maka industri sejenis itu lebih cocok ditempatkan ….           
 A dekat pasar            
 B dekat sarana trasportasi             
 C di daerah bahan mentah             
 D di daerah dekat dengan tenaga kerja            
 E di daerah sumber energi 
25 Contoh industri  yang paling tepat ditempatkan di lokasi pemasaran ( the market priented  

 industri) yaitu industri ….           
 A obat – obatan  
 B logam dasar              
 C kimia dasar          
 D aneka industri  
 E industri  elektronik 
26 Kota – Kota berikut ini merupakan penghasil industri semen,  kecual  …. 
 A Malang            
 B Makasar             
 C Padang             

 D Gresik  
 E Bogor 
27 Berikut ini bukan komponen penting dalam menentukan lokasi suatu industri ….           
 A jenis tanah             
 B  tenaga kerja          
 C transpormasi             
 D permodalan           
 E sumber energi 
28 Dimaksud dengan industri trafik  adalah industri yang bahan dasarnya ….             
 A dibuat siap pakai              
 B lebih dari satu jenis             
 C diimpor dari negeri lain  
 D hasil reproduksi sendiri              
 E merupakan hasil rakitan 
29 Berikut adalah contoh industri yang diklasifikasikan ke dalam industri agrokimia dalam kegiatan  

industri kimia dasar ( IKD ), yakni ….            
 A bahan peledak dan kimia tekstil             
 B mobil, motor, dan suku cadang  
 C semen, kaca, dan asam sulfat              
 D kertas, plup plastik, dan ban             
 E  pupuk uria 
 
 

  
 
 

30 Tingkat perkembangan perindustrian disetiap Negara tidak sama. faktor – faktor yang  



 paling menentukan perkembangan industri  adalah ….           
 A sumber daya alam dan sumber daya manusia            
 B tingkat teknologi dan modal besar  
 C letak geografi dan potensi sumber alam melimpah             
 D  tingkat perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi            
 E tenaga kerja terdidik, manajemen yang professional 
31 Tujuan utama didirikannya suatu kawasan berikat adalah ….           
 A mengurangi bea cukai dan pungutan dari Negara lain             
 B memudahkan pelaksanaan ekspor / impor             
 C menempatkan industri dekat dengan pelabuhan            
 D mengelolah barang – barang untuk di eksport             
 E memudahkan barang – barang hasil industri 
32 Syarat – syarat untuk mempertimbangkan risiko biaya atau ongkos paling minimal  

menurut  Alfred  Weber adalah sebagai berikut, kecuali ….             
 A wilayah rencana penempatan lokasi industri memiliki topografi yang seragam,  iklim, dan 

penduduknya juga relatif homogen            
 B kesedian sumber daya atau bahan mentah yang memadai  
 C upah tenaga kerja diatur berdasarkan ketentuan semacam Upah Minimum Regional ( UMR )          
 D terdapat persaingan antarkegiatan industri              

 E masyarakat yang ada di daerah tersebut bersifat konsumtif 
33 Satu industri yang didirikan di lokasi sekitar tempat pemusatan penduduk, merupakan  industri yang 

berorentasi pada ….             
 A keselamatan dan keamanan             
 B pasar dan tenaga kerja  
 C modal dan bahan baku            
 D mesin dan tenaga kerja  
 E bahan baku dan tenaga kerja  
34 Berdasarkan  grafis tata guna lahan seperti gambar, 

             wilayah I dan II cocok untuk tanaman 

 
 

 A A. kelapa dan sayuran              
 B teh dan padii                                  
 C kelapa dan padi 

 D tembakau dan tebu  
 E padi dan tebu  
35 Suatu kawasan dengan batas tertentu di dalam wilayah pabean yang di dalamnya diberlakukan  

ketentuan khusus di bidang pabean disebut …. 
 A kawasan industri ( industriai estate)           
 B  industri berikat  ( industrial inkage) 
 C kawasan berikat ( bonded zone )           
 D aglomerasi industri             
 E kawasan hinterland  
36 Berikut ini bukan faktor yang menyebabkan terjadinya aglomerasi industri, yakni ….           
 A bisa kerja sama menghasilkan satu produk             
 B seseorang memilih lahan yang cukup luas  
 C terkonsentrasinya beberapa faktor produksi jadi   
 D sarana, prasarana, dan layanan yang lengkap            
 E biaya transportasi dan produksi rendah 
 
 
 

  

37 Dimaksud dengan isotim  dalam teori lokasi industri- nya  Weber adalah garis – garis  



 kontur yang menunjukkan adanya kesamaan ….           
 A partisipasi             
 B permintaan             
 C biaya tranpor         
 D rasio susutnya  
 E tenaga kerja 
38 Teori lokasi industri  ( theory of indusrial location ) menurut Alfred Weber dimaksudkan 

 untuk menentukan suatu lokasi dengan dasar pertimbangan lokasi tersebut paling ….           
 A menguntungkan  
 B optimum             
 C besar rasio susutnya            
 D minimal ongkosnya            
 E banyak permintaan 
39 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  
40 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 
41 Pengenalan objek merupakan bagian yang penting dalam interpretasi foto udara, Adapun  

yang termaasuk dalam unsur – unsur interpretasi foto udara adalah ssebagai berikut,     kecuali ….            
 A  bentuk dan ukuran  
 B  rona dan warna            
 C  ketinggian dalam pengambilan gambar  
 D  tektur dan bayangan            
 E pola, lokasi ,asosiasi dan pemusatan 
42 Pengambilan foto udara permukaan bumi yang menjadi objek kajian geografi dapat  

dilakukan dengan beberapa cara, kecuali , ….           
 A menggunakan pesawat terbang  
 B menggunakan balon uadara             
 C menggunakan satelit  

 D menggunakan over head projector             
 E menggunakan pesawat ulang – aling 
43 Ke-untungan menggunakan data digital / angka dalam kajian pengindraan jauh ialah ….           
 A dapat mudah dikirim ke pesawat ruang angkasa yang mengorbit bumi             
 B dapat ditafsir lebih cepat             
 C dapat menilai pola keruangan secara tepat 
 D rona dan tektur lebih tepat dibedakan          
 E E.     data mudah diterima dari tempat yang jauh  
44 Tenaga yang membentuk karakteristik spektral objek adlah  ….          
 A pantulan, serapan, pancaran            
 B pancaran, hambatan, suhu        
 C suhu, hamburan, pantulan            
 D pantulan, pancaran, shu            
 E serapan, pancaran, hamburan 
45 Kesalahan dalam menafsirkan foto udara yang ada dapat diketahui  melalui …. 

 A salah poto              
 B keterangan pada bagian foto uidara              
 C paralaksis             
 D pengecekan dimedan            
 E stereogram 
46 Bagian dari perangkat keras yang digunakan untuk mencetak peta dengan ukuran besar  

adalah ….            
 A VDU                                     D.  Plotter 
 B digitizer                                 E.  VCU 
 C printer            



 

 

47 Data masukan, manajemen basis data, data keluaran, atau data yang dipresentasikan, perubahan data, 
dan interaksi pengguna, merupakan komponen SIG, yakni …. 

 A  hardware 
 B software 
 C brainware            

 D basis data            
 E customer 
48 Perbedaan antara sistem informasi geografi dengan sistem informasi lainnya, terutama  

terletak  pada ….            
 A komponen          
 B pengguna            
 C  jenis data             
 D perangkat keras             
 E perangkat lunak 
49 Atribut data base untuk perencanaan pengembangan wilayah industri adalah sebagai  

berikut kecuali ….          
 A kondisi jalan            
 B air tanah             
 C daerah permukiman  
 D  kontraktor pengembang              
 E lokasi bahan baku 
50 Berikut fungsi perangkat lunak ( software ) dalam SIG kecuali, …. 
 A penyimpanan data              
 B seleksi data             
 C untuk manipulasi data             
 D untuk pengecekan data  
 E analisis data 


