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NAMA

ASAI SEKOLAH: I(ABUPATEN/KOTA:

PetunJuk Umum

l' silakan berdoa sebelum mengerjakan soal, semua alat komunikasi dimatikan.
2' Tuliskan identitas Anda (Nama, Asal Sekblah dan Kabupaten4(ota sekolah)

secara lengkap pada setiap halarnan dalam berkas soal dan lembar jawaban
Anda.

3. Tes ini terdiri dari 50 soal.

4. Waktu yang diberikan 90 menit.

5. Anda dilarang membawa dan menggunakan arat elektronik apapun selama
ujian berlangsung.

6. Anda hanya diperkenankan menggunakan arat tulis beserta kertas yang terah
disediakan.

7. Anda tidak diperkenankan berdiskusi dengan siapapun selama ujian
berlangsung.

8' Beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sehagai jawaban yang Anda
anggap paling benar pada Lembar Jawaban yang telah disediakan.

9. Apabila Anda ingin mengubah jawaban Anda, lingkarilah huruf yang Anda
jawab sebelumnya, laru beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sebagai
jawaban yang Anda anggap paling benar.

10. Anda akan mendapatkan 4 poin untuk setiap jawaban yang benar, -r poin
untuk setiap jawaban yang sarah, dan 0 porn unt'k pertanyaan yang tidak
terjawab.

11. Berkas soal dikembalikan ke panitia.

12. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan rangsung
bertanya kepada pengawas ujian.
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NAMA :

ASAI SEKOLAH:

gl
D. I
E. I
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IilBUPATEN/KOTA:

Peta I memiliki skala I : 2000.000 dengan jarak A-B :2 cm, dan pada peta
2, yang tidak memiliki skala, jarak A-B : 4 cm, maka ska[a peta 2adalah . . ..A. I :400.000^ . Tvv.VVV

B. I :800.000

l.

2. Contoh pete dinamis adalah....
A. petajalurpegunungan
B. peta laut menurut kedalamannya
C. peta konfur
D. peta laut menurut luasnya.

E peta kepadatan penduduk

3. Gambar berikut adalatr bagan proses daur air.

Kondensasi dan evaporasi dituqiukkan pada angka...
A.3dan2
E 3d8nl
C. ldanl
D. ldan3
E.2danl

4. Zona Elaonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona yang luasnya ...
A. 100 mil dari garis dasarpantai
H,200 mil dari garis dasarpantai
C. 300 mil dari garis dasar pantai
D.400 mil dari garis dasar pantai
E. 500 mil dari garis dasar pantai

SELEKSI KSM'O'3 TINCq

Udara Jenuh
Uap Air
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NAMA

ASAL SEKOLAH:
KABUPATEN/KOTA:

5. Negara Indonesia memiliki letak geografis yang strategis. Dikatakan strategis,kecuali

,K.
B.

C.

D:

E.

6. Perhatikan gambar di bawah ini!

gambar :www. blog.ub. ac. id
Istilah yang tepat sesuai dengan urutan nomor 1,2,3, 4 adalah:A. lava flow, dike,laccolith, dan sill "

p. dike,lava flow, sill, dan laccolith
C. laccolith, dike, lava flow, dan sill.
D. sill,dike,lava flow, dan laccolith
E. dike, sill, lava flow, dan laccolith

Tanah histosol sangat memungkinkan untuk terbentuk di daerah...K. rawa .

B. pantai

C. pertanian

D. gurun
E. gunung

'i"rro* 
di antara dua benu4 yaitu Asia dan Amerika

terletak di jalur ratu lintas dunia: jalur pelayaran dan penerbangan
terletak di antara dua samudera, yaitu Hindia dan pasifik
terlerak di antara dua benua, yaitu Asia dan Eropa
kaya akan sumber daya kelautan, baik di permukaan, di dalam
maupun di dasar lautan

7.

trth caq p'6
lga(s't dlvilr I $tx.mrc rq-r ,rh

* ,l rgr*k"{ 0,rrr .

/-"-"q,.i- l

,, Ctr{Lra rtr. rili10
I <Orta rn hffi
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NAMA

ASAL SEKOLAH:

i 8' Penebangan hutan dan pembangunan pemmahan di daerah resapan air hujansering dianggap sebagai penyebab terjadinya bencana banjir. Alasan itu tentusaja benamya, karena...
A' kapasitas arir limpasan lebih rendatr daripada air hujan
B. kapasitas inflihasi lebih tinggi daripada evapotansirasi
c. kapasitas curah hujan rebih tinggi daripada voru-" ariran sungai./. kapasitas alir limpasan lebih tinggi daripada inflitrasi
E' kapasitas inflitrasi lebih tinggi daripadaair rimpasan

9. Perhatikan gambar berikut!

KABUPATEN/KOTA:

* ltrr l.rh iI.l1'
I

,

sumber: n

Posisi planet bumi yang dit,njukkan dengan anak panah dapat d.ipastikanterjadi pada tanggal:
A. 2l maret
p. 2t Iruni

C. 23 September
D. 22Desember
E. z2Januari

10. Penggundulan hutan sering dianggap sebrgai salah satu pemicu pemanasanglobal, karena dalam hal ini hutanberfungsi sebagai...
A. pengbasil Oz yang dibutuhkan maknluk hidup
F. penyerap COz yang dibuang oleh aktivitas industri
C. penangkal ozon y"rrg .uruk ke atmosfer bumi
D. porgendalian banjir dan penyedia cadangan air
E. penyerapan air hujan

Halaman4darif6



NAMA :

ASALSEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

11. Gambar di bawah ini menunjukkan perubahan suliu air laut dari permukaan

sampai kedalaman 1200 meter lebih.

400

E

;60Eaoa
t00

r000

1e00'---2 4 I I 10 12 '14

T6mporituro fC)

Sumber : National Weathe r Service (http : //www. srh. noaa. gov)

Pernyataan yang benar tentang gambar di atas adalah....

A. T.onaEpipelagic lebih dingin daripada Zona Thermocline

B. Laut pada kedalaman 1200 lebih panas daripada di Zona

Thennocline
C. Sinarmatahari menembus hingga mencapai kedalarn 1200 meter

D. Suhu di Zona Epipelagic let'ih rendatr daripada suhu di Zona

Thermocline
p. ZoraThermocline adalah lapisan transisi suhu air laut

12. Tenaga endogen secara geologis meliputi. . .

A. pelapukan, erosi dan seisme

B. erosi, vulkanisme, dan tektonisme'

7. tektonisme, vulkanisme, dan seisme"

D. vulkanisme, seisme, dan erosi

E. rnrlkanisme, Beisme, dan pelapukan l

13. Pembatas antara skatosfer dengan mesosfer... i

A. thermopause.
p. stratopause

C. mesopause

D. topopause

E. ozon

SELEKSI KSM 2OI3 TINGKAT KAB/KOTA. MADRASAII ALTYAII Halaman5darif6



NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

Pernyataan ini berkaitan dengan cuaca dan iklim:
1. cuaca adalah keadaan atnosfer di suatu tempat yang tidak luas dan

berlangsung dalam waktu yang crkup lama.

2. Iklim adalah keadaan amlosfer rata-rata pada suatu wilayatr yang luas dan
berlangsung dalam waktu yang tidak larna.

3. Faktor yang mempengaruhi cuaca di suatu tempat antalra lain; temperatur
udara, tekanan udara, kelembaban udara, curah hujan, dan angin.

Pernyataan yang benar adalah;..

A. I,2, dan 3

B. ldan2
C. ldan 3

D.2dan3
E3 saja

15. Peta skala besar digunakan untuk menggambarkan...
A. Negara

B. provinsi

C. Kabupaten/ Kota

.Zf teturanan dan kecamatan

E. Dunia

tnformasi secara umum dari globe:
1. Garis lintang adalah garis khayal pada permukaan bumi yang melintang

dan melingkar seoara vertikal.
2. Garis bujur 0" menurut kesepakatan dimutai dari Kota Greenwich, Inggris.
3. Garis Balik Selatan (tropic of capricorn) ditandai dengan 66y2'LS.
4. Lingkar khatulistiwa yang disebut garis ekuator ditandai dengan 0'.
lnformasi yang salah adalah...

A. I dan2

F.l dan3
C. 2 dan 3,

D.2 d^n4
E. I dan4

19. urutan komposisi atmosfer dari yang terkecil ke yang terbesar adalah...
A. Partikel-oitrogen-ozon-oksigen

B. Ozon-nihogen-partikel-argon

,C. Partikel-metana-ozon-nitrogen
D. Ozon-partikel-metana-karbon dioksida
E. Partikel-ozon-metana-karbon dioksida

t4.

r6.

SELEKSI KSM 2OI3 TINCKAT KAB/KOTA. MADRASAH {LTYAH Halaman 6 dari 16



NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

17. Perhatikan tabel Suhu dan Curah hujan di bawah ini !

I lklimAm
B. Iklim Aw
C. Iklim Af

"D. Iklim Cf
E. Iklim Ac

l

18. Upaya mengurangi dampak kemsakan linghn,gan akibat suatu bencana
disebut...

,.{. mitigasi

B. reklamasi,

C. rehabilitasi

D. rekonstrulai
E. revitalisasi

19. (Tsunami Mentawai terjadi menyusul gempa berkekuatan 7,2 sR melanda
Pulau Pagai Selatan di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pukul 2t:42:25
WIB Senin (25110). Tsunami Mentawai ini memang tidak sedahsyat
tsunami yang pernah te{adi di Aceh beberapa tahun yang lalu. Namun meski
demikian akibat Tsunami ini dilaporkan 40 orang korban tewas dan hampir
400 orang lainnya dinyatakan hilang" ${rVAgggg).

Berdasarkan kasus di atas, langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah

A. rehabilitasi mental bagi para pengungsi

B. rekonstnrksi wilayah yang dilanda tsunami

,d. tindakan tanggap darurat bagi korban yang selamat
D. upaya mengurangi dampak dari suatu bencana tsunami
E. revitalisasi bangunan yang terkena tsunami

Berdasarkan data di atas jenis iklimmenurut Koppen adalah...

SELEKST KSM 2013 TINGKAT KAB/I(QTA - MADRASAE ALryAIr Halaman 7 dari 16



NAMA :

ASAL SEKOI.AH: KABUPATEN/KOTA:

20. Perhatikan gambar di bawah ini!

Interior kamar mandi di atas memanfaatkan sumber daya alam dari jenis

batuan hasil metamorfosa yaitu...
A. granit

B. lamrsa

C. pualam

D. Endesit

f. rnarmer

21. Simaklah gambar profil tata guna lahan di bawah ini!

\-,'
Rivet

Berdasarkan gambar di atas huruf "A" merupakan zone...

f. villageHomegardens
B. talun kebun

C. ricelands

D. forest

E. terasering

SELEKSI KSM 2013 TINGKAT KAB/KOTA - MADRASAH ALIYAH Halaman 8 dari 16



NAMA :

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

22. Simaklah daftar batran tambane vans ada di Indonesia berikut ini!

Bahan tambang yang dijadikan sumber energi tercantum pada nomor...
A. l,3,dan4
p. 1,3, dan 5

C. 1,4, dan 5

D. 2,3, dan 6

E. 1,2, dan 5

Wilayah yang berada pada jalur subduksi memiliki potensi energi altematif,

berupa...
A. migas

B. bio energy

B. geothermal

D. coal

E. batubara-

24. Berilut ini pemanfaatan sumber energi geothermal secara tidak langsung
adalah...

A. Pemanasan: nrangan (heater), green House (nrmatr kaca)

B. Pengeringan: hasil pertanian, perkebunan dan perikanan

C. Sterilisasi: pasterisasi susu, media tanaman.

D. Pengawetan: irradiasi makanan.

/ Sumber energi: pembangkit listrik tenaga panas bumi

SELEKST KSM 2013 TINGKAT KAB/I(OTA - MADRASAH ALIYAII Halaman 9 dari 16



NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

25. Salah satu contoh prinsip reduce dalam kegiatan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran lingkungan di bawah ini adalah ...

{ betas gslsl Dlinrrman dari gelas digunakan lagi
B. kaleng bekas makanan dibuat menjadi mainan anak-anak
C. sisa kain pembuatan baju dijidikan boneka
,D. menghindari penggunaan detergen secara berlebihan
E. menghancurkan kertas untuk kerajinan

26. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
l. Sifatnya terbarukan secara alani (renewable)
2. Ramah lingkungan

3. Fleksibel dalam hal kapasitas pembangkit (tersedia berbagai tipe
pembangkit)

4. tnvestasinya murah dibandingkan dengan sumber energy lain
5. Luas tanah yang diperlukan kecil
6. Bisa diekspor dengan potensi devisa bagi negara cukup besar.

Keunggulan geothermal adalah...
A, 1,2,3,dan4
F. 1,2,3, dan 5.

c. 2,4,5, dan 6

D. 3,4,5, dan 6

E. 1,2,5, dan 6

27. Salah satu resiko lingkungan dari pembangunan bendungan adalah...
A. adanya genangan air yang menjadi potensi usaha pariwisata
B. menambah sumber cadangan perusahaan airminum dan irigasi
C. mengembangkan pembangkit tenaga listrik untuk peneftmgan

dan industri
p. pmindahan penduduk yang mendorong perubahan mata

pencaharian

E. meningkatkan produktivitas penduduk dan lingkungan.

28. Berikut merupakan bagian dari sistem Agroforestry di tndonesia adalah ....
A. Strip rumput yang mengikutr konnr
B. Menebar pupuk sintetis

C. Membangun sumur resapan

D. Membuat sengkedan

E. Sistem multicropping .

SELEKSI KSM 2013 TINGKAT KAB/KOT{- MApRASAH ALIYAH Halaman 10 dari 16



NAMA :

ASAL SEKOLAH: I(ABUPATEN/KOTA:

29. Salah satu masalah yang sering terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS)

adalah...

A. hnang dimanfaatkan oleh penduduk

/ U"rnt dan selalu banjir di bagian hilir
C. belum dimanfaatkan untuk kegiatan wisata air

D. batas sempadannya selalu UeiuUatr

E. kurang adanya pengawasan dari pemerintah

30. Secara geologis, ciri daerah yang menunjukkan adanya deposit minyak bumi

adalah....

/{. Admyasandstone atau limestone

B. Adanya batuan beku yang merupakan bahan induk

C. Adanya lapisan antara yang berfungsi sebagai lapisan penutup

D. Terdapat unsur sedimen yang memilki banyak unsur anorganik

E. Terdapat batuan lunak di seki*ar wilayah tersebut

31. Perhatikan tabel klasifikasi tingkat kematian di bawah ini !

Deaths per 1,000
population

Description of
death rate

<10 Very Low

10-15 Low

>15 -20 Hish

>20 VeryHigh

Sumber :Interactive Geography- SNP Pan Pacific Publishing

Total penduduk di Negara A pada tahun 2002 berjumle.h 4.017.733 jiwa

dengan jumlah angka kematian sebanyak 18.080 jiwa. Tentukan tingkat

kematian penduduk negara tersebut!

,X. 4,5 per I )00 dengan katagori sangat rendah

B. 10,5 per 1000 dengankatagori rendah

C. 14,7 per 1000 dengan ketagori snngat rendeh

D. 25,6 per 1000 dengan katagori tinggi
E, 27,8 per 1000 dengan katagori tinggi

t-

SELEKSI KSM 201,3 TINGI(AT KAB/KOT,\ . MADRASAH ALIYAH Halemen 11 dari 16



NAMA :

ASAL SEKOLAH:

32. Komposisi penduduk menurut karakter ekonomi terdiri dari...

,( Jenis lapangan usaha, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan

B. Pendidikan terakhir, lamanya berkerja, dan status perkawinan

C. Kondisi ekonomi, kondisi sosial dan kondisi kehidupan

D. Kondisi keluarga, jenis kela-nin dan status pekerjaan

E. Status sosial, lamanya berkerja, dan status perkawinan

33. Perhatikan gambar piramida berikut!

KABUPATEN/KOTA:

r..?".7
I T---lffii ii t -"r..rirI ,1r;t1.I

i'-Er;, ,,X,Eii
t'-tt-+.-x.In
l--rl l rrr: l'" ,l

l:-*Irffilr$
r-----:'fr.,-!!=!F;:!rn
I !lr-1l'::--:.:rr'-i?.1.1

75+
?0.?4
65-69
e0-64
5S5S
50-54
45-{g
40-,t4

35-38
30-34
25-?s
20.24
1 5.1S
10-14

5-9
0.4

firl, rttt!t;r.

i

i

i
I

t4 12

Berdasarkan piramida di atas kebijakan pemerintah yang perlu diambil
adalah...

A. Penambahan fasilitas kesehatan dan prasaftrna kegiatan

i kemasyarakatan

/ Perluasan lapangan kerja dan penambahan fasilitas pendidikan

C. Penambahan sarana prasarana pariwisata dan kesehatan

D. Pengurangan lapangan kerja dan lapangan usaha

E. Pengurangan tenaga kerja.

34. Perkembangan ekonomi di Negara berkembang dipengaruhi oleh kebijakan

ekonomi Negara-negara maju. Salah satu kebijakan ekonomi Negara maju

untuk memperluas jaringan ekonomi di Negara berkembang adalah...

I Kebijakan relokasi industri"

B. Deregulasi bea-masuk

C. Proteksi industry

D, Privatisasi looal
E. Rederominasi mata uang

86
J ut6.*a

6

,l ul6an

SELEKSI KSM 2013 TINGKAT KAB/KOTA - I4ADRASAH ALIYAH Halaman 12 dari 16



NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

35. Ada suatu kasus dengan merujuk pada Teori weber yang menunjukan
pefiman ongkos transportasi terhadap kemungkinan dan kecenderungan lokasi
indusri. Jika industri hanya mengolah satu macam bahan mentah dan
memasarkannya pada suatu daerah tertentu, maka lokasi yang kurang tepat
bagi industri tersebut adalah ...

A. Dekat dengan daerah pasar ,

B. Di daeratr sumber bahan mentah
'C. Di daerah pasaran dan di daerah sumber bahan mentah
D. Di daerah Industri
p bukan daerah pemasaran maupun daerah sumber bahan baku

36. Pusat kota merupakan pusat dari segala kegiatan kota antara lain politik,
sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. pusat kota yang kegiatan utamanya
berupa department store, smartshop, offce buirding, clubs, hotel,
headquarter of economic, citic, political adalah ...

A. Mono centered dan Multi nodal
B. lYhole Business District
E The Heart of Thc Area
D. City dan town
E. Citizen Area

37. Permasalahan di perkotaan umumnya sulit dipecahkan seperti kemacetan lalu
lintas dan banjir. Berikut rm' bukan cara yang efektif untuk mengatasi
perrnasalah di perkotaan ...

A. Mengaratrkan kegiatan yang

keluar kota Jakarta

aB. Melakukan studi banding

banyak menyerap tenaga kerja

dengan kota-kota yang ada di
lndonesia

c. Melak*kan koordinasi rutin dengan pemda Tk.l Jawa Barat
D. Meningkatkan kelancaran transportasi ke luar kota Jakarta
E. Melakukankonsultasi dengan ahli tata kota dan wilayah setempat

38. Faktor pendukurg untuk implementasi Rencana Tata Ruang Kota adalah...
A. Perangkat pemerintahan yang lengkap

ff Oaanekatperatruan zonasi yang tegas
C. perangkat kompor.en kota yang ramah lingkungan

-D. perangkat umum pengembangan kota
E. perangkat akademisi yang mendukung

SELEKSI KSM 2013 TINGKAT KAB/KOTA - MADRASAII ALIYAII Halaman 13 dari 16



NAMA

ASAL SEKOIAH: KABUPATEN/KOTA:

39. Perkembangan pariwisata secara ekonomi jelas menguntungkan, tetapi jika
tidak terencana dengan baik akan berdampak buruk terhadap lingkungan
fisik. Kerusakan tersebut umumnya disebabkan oleh faktor...

A. Hilangnya nilai lokal
B. Perubahan harga

C. Konflik persaingan

D. Hilangnya mata pencaharian penduduk lokal

I Konversi lahan

40. Kebijakan pembangunan pariwisata yang tidak sesuai dengan prinsip
pembangunan berwawasan lingkungan adalah. . .

A. kegiatan pariwisata dan konservasi saling

membutuhkadirarmonis

p membangun fasilitas yang hanya menimbulkan kepuasan serta

kenyamanan

C. menggunakan sumber daya alam secaraberkelanjutan
D. meminimalkan konsumsi,limbah den polusi

E. mengoptimalkan potensi local daerah pariwisata

41. Tingkat kunjungan yang membawa dampak terhadap lingkungan dan

ekonomi yang masih dapat ditoleransi oleh penduduk local serta menjamin
kelestarian untuk periode yang akan datang adalah...

[. Carryirrg Capacity
B. Tourism capacity

C. I-eisure capacity
D. Ecotourism

E. Local Tourism '

42. Fenomena manakah yang menyebabkan terjadinya ENSO (El-Nino Southern
Oscillation)

A. Interaksi antar suhu permukaan laut dengan atnosfer

/. Pengaruh anomali suhu muka laut dengan ahnosfer di Samudera

C.

Pasifik sekitar perairan Peru

Hubungan medan tekanan daerah tropis dengan tekanan udara
tinggi di Pasifik Selatan bagian tengah dengan tekanan udara
rentlah di Australia, Asia Tenggara, Afrika dan Eropa
Anomali suhu muka laut dan indeks osilasi Selatan di Samudqln
Pasifik dekat ekuator

Bertemunya suhu tinggi dan suhu rendah.

D.

SELEKSI KSM 2013 TINGKAT KAB/I(OTA . MADRASAH ALIYAH Halaman 14 dari f6



NAMA

ASALSEKOI,AH: KABUPATEN/KOTA:

43. Gas yang dihasilkan tenrtama pada saat pembakaran batubara minyak bumi,

industri kimia tertentu adalah belerang oksida. Gas tersebut dapat

mengakibatkan dampak yang merugikan bagi manusia yaitu berupa...

A. rusaknya lapisan ozon

fr hujanasam

C. efek rumah kaca

D. global warming
E. noise polution

44. Simaklah pernyataan berikut :

1. Besarnya sudut lereng

2. Kekuatan bahran

3. Air
4. Beban

5. Kepadatan tanah

6. Berat jenis batuan

Pernyataan yang paling tepat untuk faktor yang berpengaruh pada besarnya

daya dorong longsoran tanah adalah...

1,3,4, dan 6

2,3,4, dan 5

3,4, 5, dan 6

2,4,5, dan6
1,2,3, dan 5

45. Banjarmasin khususnya di daerah Cempaka merupakan penghasil sumber

daya alam berupa ...
A. batubara

B. minyak bumi
g. Irttar.
D. Gas alam

E. Geothermal

46. Kesuburan tanah di pulau * pulau yang terdapat di lndonesia berbeda-beda.

Pulau manakah yang memiliki kezuburan tanah paling rendah ...
A. Pulau Jawa

B. Pulau Sulawesi

C. Pulau hian
D. Pulau Sumatera

,E l\rlau Kalimantan

x
B.
C.

D.

E.
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47. Perjanjian tentang persetujuan internasional mengenai pemaoasan global
untuk menunrnkan emisi gas rumah kaca oleh negara-negara di seluruh dunia
adalah.-.

A. Deklarasi Rio
B. Agenda 2l
/. kotokol Kyoto
D. United Nations Framework Convension on Climate Change (

UNFCCC)
E. Konferensi Meja Bundar

48. Revolusi hijau adalah salah satu usaha pemerintah di Indonesia, yaitu di
bidang....

A. Penanaman seribu pohon untuk mengatasi kerusakan lingkungan
p. Penerapan teknologi di bidang pertanian khususnya dalam

bercocok tanam padi

C. Penghutanan kembali areal hutan yang gundul
D. Diversifikasi tanaman untuk mengatasi kehrrangan pangan
E. Peningkatan nilai ekonomi hutan

49. Hutan bakau menrpakan infi'astruktur alam yang memiliki fungsi konservasi
pantai yaitu ...

A. Tempat berpijahnya fauna pantai .

B. Bahan penyamak dan kayu bakar
C. Sumber makanan

D. Sumber energy hayati

)f Urtot alisasi sedimentasi

50. Batuan terdiri dari
A. Batuan sedimen dan batuan beku
B. Bahran keras dan batuan lunak
C. Batuan keras, sedang dan lunak

fr. Aataanbeku, metamorf Can sedimen
E. Batuan sedimen dan bahran lunak
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