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Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal
nomor 31 sampai dengan nomor 38!
31. Objek pada peta yang paling tepat
digambarkan dengan simbol kualitatif
adalah ...
(A) kepadatan penduduk.
(B) kerapatan hutan.
(C) produktivitas lahan.
(D) jenis tambang.
(E) kadar pencemaran.
32. Penyebab hutan hujan tropis mempunyai
peran penting sebagai penghasil oksigen
dan pengendali iklim global adalah ...
(A) berbatang besar.
(B) tumbuhan berlapis.
(C) berdaun lebat.
(D) kerapatan tinggi.
(E) berdaun hijau.
33. Komponen peta topografi yang diletakkan
di pojok kanan bawah dekat garis tepi
adalah ...
(A) arah mata angin.
(B) legenda.
(C) sumber peta.
(D) skala.
(E) inset peta.
34. Gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala
richter di Yogyakarta tahun 2006
mengakibatkan kerusakan hebat pada
berbagai bangunan terutama permukiman.
Kerusakan terbanyak terjadi di wilayah
kabupaten
Bantul
Yogyakarta
dan
kabupaten Klaten Jawa Tengah. Gempa
tersebut juga menimbulkan korban jiwa
sekitar 5000 orang. Kajian geografi tersebut
menggunakan prinsip ...
(A) korologi.
(B) deskripsi.
(C) korelasi.
(D) kronologi.
(E) interelasi.

: Geografi
: 720

35. Data masukan berikut yang dapat diolah
secara langsung melalui sistem informasi
geografis adalah ...
(A) tingkat pendidikan.
(B) jenis kelamin.
(C) status penduduk.
(D) kepadatan penduduk.
(E) jenis pekerjaan.
36. Faktor penyebab terjadinya pergeseran
lempeng tektonik bumi adalah ...
(A) ketidakmerataan persebaran laut dan
benua.
(B) variasi relief permukaan bumi.
(C) perbedaan substansi penyusun kerak
bumi.
(D) arus konveksi di bawah kerak bumi.
(E) stratigrafi batuan penyusun kerak
bumi.
37. Unsur interpretasi untuk mengidentifikasi
peralatan militer di dalam bunker dengan
citra radar adalah ...
(A) tekstur
(B) bentuk
(C) ukuran
(D) bayangan
(E) rona
38. Pada peta topografi dengan interval kontur
25 meter, tergambar dua bukit dengan
jarak antara puncak satu dengan lainnya 20
cm. Jarak lurus di lapang antara kedua
puncak bukit tersebut adalah ...
(A) 1 km
(B) 5 km
(C) 10 km
(D) 15 km
(E) 20 km
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Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab soal
nomor 39 sampai dengan nomor 41!
39. Sungai anteseden dapat mempertahankan
arah alirannya walaupun wilayah yang
dilalui mengalami pengangkatan.
SEBAB
Pengangkatan kulit bumi yang relatif lambat
dapat diimbangi oleh pengikisan dasar
sungai.
40. Indonesia
beriklim
tropis
sehingga
berdasarkan klasifikasi Koppen tidak
terdapat variasi tipe iklim.
SEBAB
Koppen menyatakan bahwa setiap kenaikan
permukaan bumi setinggi 100 meter suhu
akan turun 0,6 °C.

(2)
(3)
(4)

keterbatasan daya dukung lahan
pertanian.
perubahan penggunaan lahan di desa.
keterbatasan lapangan kerja di desa.

45. Prinsip yang harus dianut dalam
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan
berwawasan lingkungan adalah ...
(1) diversifikasi
(2) konservasi
(3) harmoni
(4) interdependensi

41. Di daerah tropis proses pelapukan tanah
berjalan cepat karena memiliki suhu dan
curah hujan yang tinggi.
SEBAB
Suhu dan curah hujan menentukan proses
pembentukan tanah, khususnya dalam
mendukung berlangsungnya pelapukan fisik
dan kimia.

Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal
nomor 42 sampai dengan nomor 45!
42. Ciri‐ciri kependudukan negara‐negara Eropa
Barat dan Amerika Serikat adalah ...
(1) harapan hidup tinggi.
(2) beban ketergantungan tinggi.
(3) piramida penduduk stationer.
(4) tingkat mortalitas tinggi.
43. Karakteristik sektor informal yang dilakukan
oleh kaum urban dengan modal terbatas,
pendidikan rendah, dan tanpa keterampilan
adalah ...
(1) bebas birokrasi.
(2) pendapatan rendah.
(3) waktu bebas.
(4) tempat mapan.
44. Faktor pendorong menurunnya proporsi
penduduk yang tinggal di perdesaan
Indonesia adalah ...
(1) perkembangan pesat sektor industri.
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