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Mata Uji : MA-GEO-1

        

(A) P dan Q
(B) Q dan R
(C) Q dan S
(D) R dan S

1. Gambar pembagian lapisan atmosfer berdasarkan suhu di atas.

"Kemudian Dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Maka Dia menjadikannya
tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya." (Al Qur'an,
41:11-12). Setiap lapisan atmosfer memiliki urusan (peranan) tertentu. Lapisan atmosfer yang
memiliki peranan memfilter sinar ultraviolet yang dihasilkan matahari dan mempengaruhi
rambatan gelombang radio secara berurutan dapat ditunjukkan pada huruf ....



(A) belahan bumi sebelah utara: berlawanan dengan putaran arah jarum jam. dan belahan bumi
selatan: searah dengan jarum jam

(B) belahan bumi sebelah utara: searah dengan putaran arah jarum jam. dan belahan bumi selatan:
berlawanan dengan jarum jam

(C) belahan bumi sebelah utara: searah dengan putaran arah jarum jam. dan belahan bumi selatan:
searah dengan jarum jam

(D) belahan bumi sebelah utara: berlawanan dengan putaran arah jarum jam. dan belahan bumi
selatan: berlawanan dengan jarum jam

2. Gambar angin siklon di atas.

“Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat)
tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (QS. al Baqarah: 164).
Salah satu contoh adalah angin siklon. Angin siklon adalah udara yang bergerak dari beberapa
daerah bertekanan udara tinggi menuju titik pusat tekanan udara rendah. Arah perputaran angin
siklon dan antisiklon di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berbeda. Perbedaanya yaitu
....

(A) memasnasnya suhu di permukaan air laut Pasifik bagian timur; kemarau panjang
(B) memasnasnya suhu di permukaan air laut Pasifik bagian timur; kekeringan yang luar biasa
(C) suhu permukaan air laut di kawasan Timur Equador atau di lautan Pasifik mengalami

penurunan; banjir
(D) suhu permukaan air laut di kawasan Timur Equador atau di lautan Pasifik mengalami

penurunan; kebakaran hutan yang hebat

3. El Nino dan La Nina merupakan gejala yang menunjukkan perubahan iklim. Diantara penyebab
dan akibat yang ditimbulkan La Nina di Indonesia adalah ....



(A) Arus konveksi, hujan zenithal
(B) Pertemuan dua massa udara, hujan front
(C) Pertemuan dua massa udara, hujan zenithal
(D) Udara yang mengandung uap air dipaksa oleh angin mendaki lereng pegunungan, hujan

orografis

4. Perhatikan gambar skema hujan di atas ini!

“Allah tetapkan air hujan dengan ukuran tepat dan Allah menempatkannya didalam bumi” (Ali
‘Imran Ayat 190-191) Penyebab utama terjadinya hujan dan tipe hujan pada gambar di atas
adalah ....

(A) 1 dan 2
(B) 2 dan 4
(C) 3 dan 5
(D) 4 dan 6

5. Perhatikan hal-hal berikut:

1. Bangunan

2. Konflik

3. Infrastruktur

4. Kemiskinan

5. Kurang percaya diri

6. Ketidak tahuan

Berdasarkan  Kerentanan (Vulnerabitiy) terhadap bencana, yang termasuk kerentanan sosial
ditunjukkan oleh nomor ....



(A) 1 dengan d
(B) 2 dengan c
(C) 3 dengan b
(D) 4 dengan a

6.

Berdasarkan tabel di atas, pasangan jenis dengan bencana yang tepat adalah ....

Jenis-jenis bencana:
Jenis Bencana Bencana

1. Geologi
2. Meteorologi
3. Kelautan
4. Sosial

a. Sabotase, aksi teror
b. Gunung meletus, gempa bumi
c. Kekeringan, angin topan
d. Abrasi, tsunami

"Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan [tidak pula] pada dirimu
sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami
menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah"
(Surat Al Hadid ayat 22).

(A) Dapat menyebabkan kerusakan serius dalam area lebih luas
(B) Dapat menyebabkan kerusakan serius dala area ratusan mil
(C) Dapat merusak area hingga jarak 160 km
(D) Dapat nenyebabkan kerusakan besar pada bangunan pada area yang kecil

7. Gempa berkekuatan 7 Skala Richter (SR) mengguncang wilayah Lombok pada Minggu, 5
Agustus 2018. Berdasarkan magnitudo dengan teknik skala Richter, efek gempa yang dirasakan
adalah ....

(A) evaluasi bencana banjir yang pernah terjadi sebelumnya
(B) perencanaan untuk menghadapi banjir yang akan terjadi
(C) koordinasi yang baik dengan tim SAR, PMI dan juga pemerintah
(D) membuat analisis terhadap kerusakan yang terjadi

8. Bencana alam kerap kali menimbulkan korban jiwa, kerugian materi, kerusakan lingkungan dan
meninggalkan dampak psikologi bagi korbannya. Untuk itu perlu dilakukan penanggulangan
bencana alam agar dapat meminimalasir dampak akibat bencana. Penanggulangan banjir meliputi
tiga hal yakni penanggulangan sebelum banjir, ketika banjir dan pasca banjir. Salah satu
penanggulangan ketika banjir adalah ....

9. Contoh sumber energi:



(A) 1, 2, dan 3
(B) 1, 3, dan 5
(C) 2, 3, dan 4
(D) 2, 4, dan 6

1. Matahari

2. Batu bara

3. Air laut pasang

4. Minyak bumi

5. Panas bumi

6. Uranium

Berdasarkan ketersediaan energi, yang merupakan contoh energi terbarukan dapat ditunjukkan
nomor ....

(A) melindungi tanah terhadap daya perusak butir-butir hujan yang jatuh
(B) memperbaiki kapasitas penyerapan tanah terhadap air
(C) Dapat menyuburkan tanah dan akar tanaman
(D) meningkatkan stabilitas tanah dan mencegah erosi

10. Pada dasarnya konservasi tanah dan air dilakukan dengan cara memperlakukan tanah agar
mempunyai daya serap air yang lebih besar. Salah satunya adalah melalui Lubang Resapan
Biopori yang memiliki manfaat ....

(A) Melindungi ekosistem dan lingkungan
(B) Melindungi binatang/tumbuhan khusus
(C) Melindungi habitat binatang langka
(D) sebagai tempat atau sarana pendidikan

11. Hutan merupakan sebuah wujud nikmat dari Allah SWT di Bumi ini. Ada berbagai macam
wujud pemanfaatan hutan yang dapat dilakukan oleh manusia. Salah satunya adalah sebagai
kawasan suaka alam yang digunakan untuk ....

(A) Antelop, Greenland
(B) Armadillo, Amerika Tengah
(C) Orang Utan, Benua Asia
(D) Kangguru, Selandia Baru

12. Persebaran fauna Neotropik ditunjukkan oleh fauna khas ... yang tersebar di wilayah....



(A) 1 dengan a
(B) 2 dengan b
(C) 3 dengan c
(D) 4 dengan d

13. Mineral logam dan pemanfaatannya:

Mineral logam Pemanfaatan

1. Mangan

2. Kromium

3. Nikel

4. Titanium

a. bahan campuran untuk menghasilkan baja
kecepatan tinggi dan baja tahan karat

b. campuran logam tahan suhu tinggi

c. menghilangkan oksigen dan belerang
dalam produksi baja

d. industri pesawat terbang supersonic

Berdasarkan tabel di atas, pasangan mineral logam dan pemanfaatanya yang tepat adalah ....

14. Sebab-akibat permasalahan lingkungan global:

Sebab Akibat



(A) 1 dengan c
(B) 2 dengan d
(C) 3 dengan b
(D) 4 dengan a

1. Hujan asam

2. Penipisan Lapisan Ozon

3. Deforestation dan desertation

4. Pemanasan Global

a. CFC yang terdifusi ke stratosfer

b. terjadinya efek rumah kaca

c. emisi SOx dan NOx dari pembakaran
bahan bakar fosil ke udara

d. pengembangan daerah-daerah pertanian,
perternakan, pemukiman, industri,
pertambangan

Berdasarkan tabel di atas, pasangan sebab-akibat permasalahan lingkungan global yang tepat
adalah ....

(A) Plateau karst, lembah dolina, dan  dataran karts
(B) Kubah karst, lembah polje, dan lembah kering
(C) Mogote, Lembah Uvala, dan dataran karst
(D) Plateau karts, lembah dolina, dan lembah kering

15.

Berdasarkan gambar di atas bentuk muka bumi yang digambar oleh nomor 3, 5, dan 8 adalah ....

Perhatikan gambar bentang alam pegunungan karts di atas ini!



(A) 1, 2, dan 3
(B) 1, 3, dan 5
(C) 2, 4, dan 6
(D) 3, 4, dan 5

16. Perhatikan pernyataan berikut:

1. Tektonisme

2. Erosi

3. Vukanisme

4. Pelapukan

5. Seisme

6. Sedimentasi

Faktor pembentuk morfologi bumi yang bersifat konstruktif adalah ....

17. Tenaga pembentuk morfologi bumi dan bentang alam:

Tenaga Bentang Alam

1. Tektonisme

2. Vulkanisme

3. Sedimentasi

4. Erosi

a. Kaldera dan plato

b. Cliff dan ngarai

c. Lipatan dan patahan

d. Bukit pasir dan delta



(A) 1 dengan a
(B) 2 dengan b
(C) 3 dengan d
(D) 4 dengan c

Berdasarkan tabel di atas, pasangan yang tepat adalah ....

(A) Meningkatnya area budi daya jagung
(B) Meningkatnya area budi daya kedelai
(C) Menurunnya area budi daya jagung
(D) Menurunnya area budi daya jagung dan kedelai

18. Prospek pengembangan pertanian di atas!

Dari gambar prospek pengembangan pertanian, dapat disimpulkan bahwa ....

(A) Revolusi Pertanian Kedua menyebabkan terjadinya peningkatan degradasi lahan karena adanya
perpindahan pertanian ke kota

(B) Revolusi Hijau menyebabkan kegagalan pertanian karena terjadinya kerusakan lingkungan yang
disebabkan oleh input teknologi dalam pengembangan usaha

(C) Revolusi Neolitik merupakan revolusi yang ramah lingkungan karena dinilai mampu
menyediakan kebutuhan pangan sekala besar dengan teknologi sederhana

(D) Revolusi Pertanian Kedua menyebabkan terjadinya degradasi lahan karena input teknologi yang
merusak lingkungan dalam sekala besar

19. Berikut penilaian berkaitan dengan perkembangan sejarah pertanian. Pilih pernyataan yang
menurut anda paling tepat

20.
Karakteristik pertanian negara-negara dunia:



(A) 1, 2, dan 3
(B) 1, 3, dan 5
(C) 2, 3, dan 4
(D) 3, 4, dan 5

1. Produksi untuk permintaan pasar nasional

2. Sedikit tenaga kerja

3. Masih bermasalah di pasca panen dan pengemasan

4. Sistim pasca panen dan pengemasan yang baik

5. Mekanisasi menjadi pendukung utama

Dari pernyataan di atas, karakteristik pertanian di negara berkembang adalah ....

(A) householder dan de facto
(B) householder dan de jure
(C) canvasser dan de facto
(D) canvasser dan de jure

21.

Berdasarkan uraian di atas yang paling tepat untuk pecacahan jiwa adalah...

Hasil pendataan kependudukan yang dilakukan tidak luput dari kelemahan
antara lain tidak akuratnya jumlah penduduk ataupun tercatat dua kali untuk
orang yang sama. Untuk menghindari kesalahan, maka pencacah sebaiknya
mendatangi rumah-rumah penduduk, dan dicatat langsung oleh petugas pada
wilayah yang dicacah.

(A) 46,7 tahun
(B) 47,6 tahun
(C) 46,6 tahun
(D) 56,7 tahun

22. Jumlah penduduk Kota Depok tahun 2017 adalah 2.254.513 jiwa dengan tingkat pertumbuhan
2,1%. Berapa tahun waktu yang diperlukan jumlah penduduk di negara tersebut akan menjadi 2
kali lipat:

23. Berdasarkan Data BPS Kota Malang jumlah penduduk di Kota Malang pada tahun 2000
adalah 984 jiwa. Sedangkan pada tahun 2010 adalah 820.243 jiwa. Berapakah estimasi jumlah
penduduk pada tahun 2006?



(A) 788.614 jiwa
(B) 794.939 jiwa
(C) 782.288 jiwa
(D) 790.356 jiwa

(A) Kota metropolitan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah
(B) Kota besar yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional
(C) Kota megapolitan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan khusus
(D) Kota sedang yang berfungsi sebagai pusat kegiatan kabupaten/kota

24. Kota A memiliki jumlah penduduk sebanyak 3,5 juta jiwa dan merupakan daerah perkotaan
pusat yang mempunyai wilayah pelayanan beberapa kabupaten/kota, pelayanan beberapa
kabupaten. Berdasarkan klasifikasi kota A tersebut termasuk….

(A) Polis ke metropolis
(B) Eopolis ke megapolis
(C) Polis ke Tiranapolis
(D) Metropolis ke megapolis

25. Penduduk suatu wilayah memiliki mata pencaharian sebagian besar adalah petani dan
terdapat beberapa industri. Ketika industrialisasi semakin pesat menjadikan tingkat mobilitas
masyarakat semakin tinggi, dampak negatif yang ditimbulkan antara lain kemacetan yang parah,
kriminalitas yang tinggi, serta menurunnya tingkat kepedulian sosial, Tahap perkembangan
wilayah tersebut adalah…

(A) Urban fringe
(B) Rula-urban fringe
(C) Suburban
(D) Suburban fringe

26. Suatu daerah yang mengelilingi suburban, atau disebut sebagai daerah peralihan, yang
memiliki karakteristik sebagai penghubung antara kota dengan daerah sekitarnya adalah…



(A) Kota A ke Kota D
(B) Kota D Ke Kota C
(C) Kota C Ke Kota B
(D) Kota B Ke Kota A

27.

Interaksi ekonomi yang paling kuat adalah…

Perhatikan gambar berikut!

(A) pusat pertumbuhan
(B) polarisasi
(C) kutub pertumbuhan
(D) aglomerasi industri

28. Kota A memiliki wilayah yang identik dengan kegiatan industri dan perdagangan, namun
wilayah tersebut juga memiliki industri unggulan yang diharapkan menjadi pendorong pemusatan
kegiatan ekonomi yang ada disekitarnya sehingga menjadi daya tarik tenaga terampil, modal,
perdagangan serta jasa yang menunjang pertumbuhan suatu wilayah. Konsep yang tepat
adalah…

(A) Bergel
(B) Griffin dan Ford
(C) Von Thunen
(D) Hoyt

29. Maraknya pembangunan hunian secara vertikal (PMV) di perkotaan karena harga lahan yang
sangat tinggi dan aksesibilitas yang baik. Pendapat ini mengacu pada…



(A) Perlindungan keanekaragaman hayati
(B) Internalisasi biaya lingkungan
(C) Pencegahan dini
(D) Ekologi

30. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pelaku industri maka yang bertanggung jawab
adalah para pelaku industri tersebut, prinsip pembangunan berkelanjutan yang tepat menurut
UNCED adalah…

(A) Environmental responsibility and Local economic vitality
(B) Environmental responsibility and Cultural sensitivity
(C) Local economic vitality and Experiental richness
(D) Cultural sensitivity and Experiental richness

31. Perbuatan yang merusak alam merupakan perbuatan maksiat yang berdampak pada
kerusakan akhlak, amal dan rezeki. Salah satu contoh Desa yang mampu melestarikan alam yang
ada disekitar desa tersebut adalah Desa Nglanggeran yang dinobatkan sebagai Desa Wisata
Terbaik 1 Indonesia tahun 2017, dampak yang dirasakan langsung dari mengelolaan lingkungan
menjadi destinasi wisata adalah peningkatan kesejahteraan. Prinsip ekowisata yang paling tepat
dari uraian di atas adalah…

(A) sistem nilai
(B) petuah
(C) tata cara
(D) norma

32. Kudu inget ka bali geusan ngajadi (Manusia bagian dari alam, harus mencintai alam, tidak
tepisahkan dari alam). Bentuk kearifan lokal tersebut termasuk bentuk kearifan lokal yang
berwujud …

(A) Efectivitas
(B) Participation
(C) Colaboration
(D) Community Goals

33. Parawisata seharusnya mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan
masyarakat, dengan membentuk kualitas destinasi yang diharapkan oleh wisatawan, sehingga
tingkat sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Prinsip parawisata yang paling tepat…

(A) Membatasi import barang dari luar negara-negara ASEAN
(B) Memberlakukan sistem pasar bebas ASEAN

34. Keberhasilan ASEAN dalam meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN
dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia adalah…



(C) Meminimalisir pajak perusahaan manufaktur
(D) Memperkuat dan mempersatukan pertahanan militer ASEAN

(A) Keuntungan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya pengangkutan
(B) Penjualan, biaya produksi, biaya pengangkutan, hasil produksi
(C) Keuntungan, biaya pengangkutan, biaya produksi dan hasil produksi
(D) Keuntungan, biaya produksi, biaya bahan baku, dan hasil produksi

35. Sebelum menentukan lokasi pabrik Pak Hasan melakukan melakukan analisis lokasi dengan
memperhitungkan keuntungan yang terbaik. Menurut teori lokasi Von Thunen Pak Hasan harus
mempertimbangkan aspek…

(A) Saling melengkapi
(B) Kesempatan antara
(C) Keadaan dapat diserahkan
(D) Keadaan dapat dipindahkan

36. Pedagang kentang yang tinggal di Jakarta biasanya membeli sayuran ke Dieng Jawa Tengah,
kemudian diketahui Cianjur juga penghasil kentang dengan kualitas yang sama. Karena Cianjur
jaraknya lebih dekat, maka pedagang beralih ke wilayah Cianjur. Interaksi keruangan yang paling
tepat adalah…

(A) Emmanuel Ritcher
(B) Princeton N. Lyman
(C) Thomas L. Friedman
(D) Malcolm Waters

37. Globalisasi memiliki Dimensi Ideologi dan Teknologi. Dimensi Ideologi, yaitu kapitalisme dan
pasar bebas, sedangkan Dimensi Teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan
dunia. Pendapat ini mengacu pada…



(A) Dari Cina Selatan melalui Thailand dan Malaysia lalu menyebar sepanjang pantai utara
(B) Dari Cina Selatan melalui Taiwan lalu menyebar ke Sulawesi dan Maluku
(C) Dari Cina Selatan melalui Semenanjung Malaysia Masuk Ke Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara
(D) Dari Cina Selatan Melalui Malaysia Lalu menyebar ke Kalimantan dan Jawa

38.

Persebaran deutro melayu melalui …

Perhatikan Gambar Berikut!

(A) Determinisme alam
(B) Possibilisme
(C) Teori environmentalis
(D) Teori Kebudayaan

39. Di Tasikmalaya Jawa Barat secara umum memiliki budaya yang sama dengan daerah lainnya
di Jawa Barat, Namun ada satu kampung, Namanya Kampung Naga memiliki dan menjalankan
adat-istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur atau karuhun. Yang
berbeda dengan wilayah diluar kampung naga. Konsep hubungan manusia dengan yang paling
tepat untuk menggambarkan hal tersebut adalah…

(A) Papua Melanesoid
(B) Negroid
(C) Kaukosoid
(D) Weddoid

40. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam ras dan
suku bangsa. Yang bukan termasuk ras yang ada di Indonesia adalah…
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