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KUMPULAN SOAL-SOAL GEOGRAFI SMA KELAS XI 

Petunjuk : Berilah tanda silang (X) atau lingkaran (O) pada salah satu pilihan jawaban yang benar 

dari soal-soal berikut !   

 

 
1. Sumber daya alam yang berupa makhluk 

hidup disebut sumber daya … 
a. fisik 
b. alam 
c. hayati 
d. non hayati 
e. yang tidak dapat diperbaharui 

 
2. Berdasarkan nilai konsumtifnya sumber 

daya alam dibedakan dua golongan yaitu … 
a. sumber daya alam tidak cepat habis dan  
     cepat habis  

 b. sumber daya alam tidak dapat  
            diperbaharui dan cepat habis 
 c. sumber daya alam fisik dan nonfisik 
 d. sumber daya alam hewani dan nabati 
 e. sumber daya alam fisik dan hewani 
 
3. Di bawah ini adalah bermacam-macam 

bentuk galaksi, kecuali.. 
a. spiral 
b. spiral berpalang 
c. elips 
d. tak beraturan 
e. eklips 

 
4. Upaya menghambat punahnya 

keanekaragaman sumber daya alam                 
di Indonesia dilaksanakan perluasan  
habitat buatan seperti hal-hal berikut, 
kecuali 
a. mengurangi meluasnya terumbu karang 
b. memperluas suaka margasatwa 
c. memperluas cagar alam 
d. menumbuhkembangkan taman nasional 
e. mengadakan kebun binatang 

 
5. Energi yang berasal dari dalam bumi berupa 

geothermal di indonesia dihasilkan 
dibeberapa daerah berikut ini, kecuali ...  
a. Kamojang (Jawa Barat) 
b. Dieng (Jawa Tengah) 
c. Gunung Sibayak (Sumatera Utara) 
d. Sarula (Sumatera Barat) 
e. Bukit Asam (Sumatera Selatan) 

 
6. Tujuan utama pengelolaan sumber daya 

alam adalah ... 
a. meningkatkan kuantitas kehidupan  
b. memanfaatkan dan menjamin kesediaan 
c. memperbanyak dan mengurangi resiko 

bencana  
d. melestarikan dan meningkatkan mutu 

kehidupan  
e. memusnahkan dan memperluas 

kawasan reboisasi 
 
7. Salah satu dari sumber alam yang dapat 

membangkitkan tenaga listrik yang tidak 
menimbulkan polusi udara adalah ... 
a. air lewat turbin (PLTA)   
b. batubara lewat mesin uap (PLTU) 
c. minyak bumi lewat mesin diesel (PLTD) 
d. energi atom/nuklir lewat reaktor atom 

(PLTN)  
e. panas bumi lewat mesin panas bumi  
     (PLTP) 

 
8. Proses pengolahan kembali suatu massa, 

misalnya sampah dimanfaatkan untuk 
pembuatan pupuk disebut  … 
a. daur ulang 
b. siklus morfologi 
c. siklus air 
d. perakitan sumber tenaga 
e. pemanfaatan tenaga 

 
9. Dalam pengambilan sumber daya alam 

kaitannya dengan efisiensi hendaknya … 
a. dihabiskan semua baru pindah ke 

tempat lain 
b. mengurangi sebagian dan jangan 

dihabiskan 
c. tidak memikirkan efisiensi lingkungan 
d. tergantung jumlah dan persebarannya 
e. dieksploritasi secara besar-besaran 
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10. Daerah Pantai Timur Sumatera, pantai utara 

Jawa dan Laut Jawa merupakan daerah 
persediaan minyak bumi yang potensial 
karena … 
a. daerah itu merupakan kaki pegunungan 

lipatan 
b. minyak bumi terbentuk didataran rendah 
c. bagian ini merupakan geosinklin 
d. sejak dulu daerah ini kaya akan ikan 
e. pengusaha perminyakan beroperasi  
     disana 

 
11. Usaha perlindungan sumber daya alam 

hayati dan keseimbangan ekosistemnya, 
sehingga mendukung peningkatan 
kesejahteraan manusia disebut ... 
a. Mitigasi 
b. Konservasi 
c. Rehabilitasi 
d. Pembangunan 
e. Evakuasi 

 
12. Kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk 
manusia dan perilakunya yang 
mempengaruhi kelangsungan hidup dan 
kesejahteraan manusia serta mahluk hidup 
lainnya disebut ... 
a. lingkungan hidup 
b. kualitas lingkungan hidup 
c. lingkungan abiotik 
d. lingkungan biotik 
e. lingkungan sosial budaya 

 
13. Teori Alfred Lothar Wegener telah di coba di 

buktikan oleh Tim Penelitian Amerika Serikat 
para peneliti mengadakan pengamatan di 
Kutub Selatan dengan pusat  Perhatian di… 

a. trans antartik tengah 
b. trans antartik selatan 
c. trans antartik timur 
d. trans antartik barat 
e. trans antartik utara 

 
14. Dalam suatu lingkungan berlaku jika salah 

satu komponen rusak akan menyebabkan 
kerusakan pada komponen lainnya. Hal ini 
disebut ... 

a. kaidah satu untuk semua 
b. kaidah satu untuk yang lain 
c. kaidah yang lain untuk semua 
d. kaidah yang lain untuk satu 
e. kaidah semua untuk yang lain 

 

 
15. Adanya taman nasional merupakan salah 

satu upaya yang dilakukan pemerintah 
dalam rangka ... 
a. reklamasi lahan bekas penambangan 
b. rehabilitasi lahan kritis 
c. pengelolaan keanekaragaman hayati 
d. pengelolaan pantai dan lautan 
e. pengendalian intrusi air laut 

 
16. Berikut ini merupakan sumber-sumber 

polusi yang dapat mengakibatkan 
perubahan kimiawi tanah, air dan udara, 
kecuali ... 
a. bahan organik dan anorganik di dalam 

tanah 
b. limbah industri dan rembesan 

pertambangan 
c. garam non-toksis hasil limbah pestisida 

dalam pertanian 
d. isotop radioaktif dan reaktor industri 

 
17. Perlindungan sistem penyangga kehidupan 

ditujukan bagi terpeliharanya proses … 
a. Ekonomi 
b. Ekologi 
c. Kehidupan 
d. Kesejahteraan 
e. biologi 

 
18. Di bawah ini merupakan hasil penelitian 

tentang penyebab rusaknya lingkungan dari 
the club of rome, kecuali … 
a. pertumbuhan penduduk 
b. pencemaran lingkungan 
c. pengembangan industri 
d. peningkatan produksi pertanian 
e. penurunan pola konsumsi 

 
19. Dibawah ini yang dimaksud dengan 

resettlement adalah …. 
a. penataan kota 
b. penataan permukiman 
c. penataan hutan 
d. penataan tanaman 
e. penataan taman 
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20. Salah satu program pelestarian kekayaan 

alam dan lingkungan dengan program 
pengendalian intruksi air asin, yang 
mempunyai maksud untuk …. 
a. mengendalikan tingkat pemompaan air 

asin 
b. menambah masukan air tanah 
c. mengendalikan penyusupan air asin 
d. memberi prioritas air asin 
e. melindungi daerah resapan air asin 

 
21. Erosi pada daerah pinggir pantai dapat 

dicegah dengan cara ... 
a. mendirikan bangunan beton di daerah 

pantai 
b. menanami tumbuhan bakau di pinggir 

pantai 
c. membuat terassering di sepanjang 

pantai 
d. mengeruk pasir yang ada di daerah 

pantai 
e. membuat tambak-tambak di pinggir 

pantai 
 
22. Indonesia sebagai negara yang sangat 

penting dalam Agenda 21 Rio De Janeiro 
untuk pelestarian hutan karena ... 
a. hutan di Indonesia umumnya hutan 

tropis yang lebat 
b. semua jenis hutan di dunia terdapat di 

Indonesia 
c. hutan di Indonesia sering terjadi 

kebakaran 
d. banyak hasil hutan di Indonesia yang 

dieksploitasi 
e. tumbuhan langka terdapat pada hutan di 

Indonesia 
 
23. Untuk mengurangi bahaya banjir di 

perkotaan maka diperlukan ... 
a. peningkatan taraf hidup penduduk 
b. pembangunan jalan raya dalam kota 
c. pembuatan jalur hijau disisi jalan raya 
d. pembuatan kanal-kanal pembuangan air 
e. pembangunan daerah sekitar perkotaan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. Penduduk yang padat berpengaruh 

terhadap penurunan kualitas lingkungan 
hidup karena ... 
a. banyak kebutuhan pokok penduduk 

yang berasal dari alam 
b. perumahan yang padat memperkecil 

proses penyerapan air 
c. banyaknya sampah rumah tangga yang 

dibuang sembarangan 
d. sisa sabun deterjen yang langsung 

dibuang ke sungai-sungai 
e. tidak tersedianya ruang untuk menanam 

tumbuhan hujau 
 
25. Salah satu usaha untuk mencegah 

pencemaran udara di kota besar adalah … 
a. mengurangi jumlah kendaraan 
b. melokasikan daerah industri  
c. pelebaran jalan utama 
d. pembuatan jalur hijau 
e. pembuatan lahan resapan air 

 
26. Ilmu yang mempelajari hubungan antara 

mahluk hidup dengan lingkungannya 
disebut …… 
a. Ekosistem 
b. Ekologi 
c. Biosistem 
d. Biologi 
e. Taksonomi 

 
27. Wilayah yang pertumbuhan utama 

berkembang secara cepat disebut 
wilayah…. 
a. Total 
b. Formal 
c. Fungsional 
d. Heterogenitas 
e. Homogenitas 

 
28. Berikut ini yang tidak termasuk ciri wilayah 

formal adalah… 
a. pusat pemerintahan 
b. pusat ibukota negara 
c. pusat industri 
d. pusat kota 
e. gedung tinggi 
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29. Cara pendekatan analisa wilayah fungsional 

adalah berikut ini, kecuali… 
a. analisa arus 
b. analisa konektivitas 
c. analisa gravitasi 
d. analisa regionalisasi 
e. analisa fungsional 

 
30. Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat 

tinggal suatu masyarakat yang berkuasa 
mengadakan pemerintahan sendiri, hal ini 
merupakan pengertian desa menurut …. 

a. I Made Sandy 
b. R. Bintarto 
c. Sutardjo Kertohadi Kusumo 
d. Paul H. Candis 
e. Daldjoeni 

 
31. Dalam bahasa Sanskerta desa disebut 

dengan istilah deshi yang berarti …. 
a. tanah asal 
b. tanah kampung 
c. tanah adat 
d. tanah kelahiran 
e. tanah air 

 
32. Berdasarkan kepadatan penduduk yang 

termasuk desa besar yang berpenduduk …. 
a. kurang dari 100 jiwa/ km2 
b. > 100 – 500 jiwa/ km2 
c. > 500 – 1500 jiwa/ km2 
d. > 1500 – 3000 jiwa/ km2 
e. > 3000 jiwa/ km2 

 
33. Masyarakat desa mempunyai salah satu ciri 

bersifat gemeinschaft, artinya kehidupannya 
berdasarkan …. 
a. ikatan adat kuat 
b. pola adaptasi dengan alam 
c. saling interaksi 
d. corak kehidupan agraris 
e. ikatan kebersamaan dan kekeluargaan 

kuat 
 
34. Berikut ini yang bukan termasuk lembaga-

lembaga oraganisasi pemerintah desa …. 
a. lembaga masyarakat desa 
b. badan usaha unit desa 
c. aparatur pamong desa 
d. unit desa kerja pembangunan 
e. karang taruna 

 
 
 

 
35. Daerah yang bertopografi pegunungan 

kapur pada umumnya pola pesebaran 
pemukimannya bersifat …. 
a. tersebar 
b. menyebar 
c. inier 
d. memanjang 
e. radial 

 
36. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri 

sosial masyarakat kota adalah …. 
a. masyarakat heterogen 
b. corak kehidupan gemeinshaft 
c. masyarakat bersifat materialistis 
d. sangat menghargai waktu 
e. tingkat kesenjangan sosial tinggi 

 
37. Bentang lam dan budaya yang menyebabkan 

pola pesebaran desa linier adalah …. 
a. sungai, rawa, jalan 
b. danau, laut, sungai 
c. gunung, rawa, pantai 
d. pantai, jalan, danau 
e. sungai, pantai, jalan 

 
38. Teori sektoral tersebut dikembangkan oleh  

tokoh bernama …. 
a. Perroux 
b. Isac Newton 
c. Homer Hoyt 
d. W. Burgess 
e. Kausky 

 
39. Daerah yang merupakan pusat ekonomi, 

politik, pemerintahan dan kebudayaan di 
sebut …. 
a. Inti kota 
b. Sub Urban 
c. Kota Satelit 
d. Daerah Hinterland 
e. Rural 

 
40. Teori inti ganda dikemukakan oleh …. 

a. Harris dan Ulman 
b. Walter Christaller 
c. Perroux dan Ulman 
d. Ernest W. Burgess 
e. Harris dan Burgess 
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41. Berdasarkan tingkat perkembangan negara 

Indonesia dominan sebagai ciri agraris dan 
tingkat kemacetan serta krimitalitas tinggi 
adalah …. 
a. Polis dan Metropolis 
b. Polis dan Tryanopolis 
c. Eopolis dan Polis 
d. Megapolis dan Metropolis 
e. Nekropolis dan Metropolis 

 
42. Berikut ini yang bukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pusat pertumbuhan adalah 
…. 
a. Politik 
b. Ekonomi 
c. Sosial 
d. Industri 
e. transportasi 

 
43. Pembangunan wilayah Indonesia di pusatkan 

menjadi 10 wilayah, dengan tujuan …. 
a. menyebarkan penduduk yang tidak 

seimbang 
b. memudahkan koordinasi antar wilayah 
c. pemerataan antar pelosok tanah air 
d. meningkatkan pendapatan 
e. tersalurnya tenaga kerja 

 
44. Daerah yang termasuk wilayah 

pembangunan IV adalah …. 
a. Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu 
b. Lampung, Pekan baru, Riau, Sumatra 

Selatan 
c. Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jabar, dan 

Jogyakarta 
d. Kalimantan Barat 
e. Maluku dan Irian. 

 
45. Kota Cilegon merupkan daerah yang 

mensuplai kebutuhan besi dan baja, maka 
kota tersebut dapat di klasifikasikan sebagai 
kota …. 
a. pusat produksi 
b. suplier 
c. industri 
d. perdagangan 
e. pusat dagang 

 
 
 
 
 
 
 

 
46. Istilah yang digunakan untuk menyebutkan 

gabungan kota-kota besar yang saling 
berdekatan adalah …. 
a. Astrologis 
b. Ekumenopolis 
c. Metropolis 
d. Unifikasi 
e. Megapolis 

 
47. Pengertian sumber daya alam adalah …. 

a. segala sesuatu yang berasal dari makhluk 
hidup guna memenuhi kebutuhan. 

b. segala sesuatu yang di peroleh dari 
ekosistem untuk memenuhi kebutuhan 
hidup. 

c. segala sesuatu yang di peroleh 
lingkungan alam untuk memenuhi 
kebutuhan. 

d. sesuatu yang sangat di butuhkan oleh 
kehidupan manusia. 

e. sesuatu yang berasal dari segala penjuru 
dunia guna kehidupan manusia. 

 
48. Sumber daya alam yang berasal dari hewan 

dan tumbuhan di sebut …. 
a. sumber daya alam nabati. 
b. sumber daya alam hewan. 
c. sumber daya alam fisika. 
d. sumber daya mineral. 
e. sumber daya hayati. 

 
49. Dalam pengambilan sumber daya alam 

hendaknya …. 
a. tergantung jumlah dan persebaranya. 
b. mengurangi sebagian dan jangan di 

habiskan. 
c. di habiskan lalu pindah tempat. 
d. tidak memikirkan efiensi lingkungan. 
e. di eksploitasa secara besar- besaran. 

 
50. Berdasarkan pembentukan, sumber daya 

alamd klasifikasi menjadi .... 
a. dapat di perbarui dan tidak dapat di 

perbarui. 
b. Sumber daya formal dan informal. 
c. Sumber daya biotik dan abiotik. 
d. Sumber daya nabati dan hewani. 
e. Sumber daya alami dan tidak alami. 
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51. Yang termasuk dalam tanaman perkebunan 

adalah …. 
a. kopi,tembakau dan padi. 
b. Karet,kopidan kelapa sawit. 
c. Padi, cenkeh dan kopi. 
d. Coklat, padi dan kopi 
e. Cenkeh, coklat dan kopi. 

 
52. Untuk mencegah erosi dan mejaga 

kesuburan di daerah miring perlu di buat … 
a. reboisasi. 
b. terasering. 
c. rehabilitasi tanah  
d. contaur plowing 
e. contour farming 

 
53. Berikut ini yang bukan contoh-contoh 

tanaman pertanian lahan kering adalah …. 
a. padi gogo 
b. bibit unggul  
c. sayuran 
d. jagung 
e. kacang tanah 

 
54. Kawasan hutang yang berfungsi sebagai 

kawasan pengawetan aneka ragam fauna 
dan flora disebut …. 
a. hutan produksi 
b. hutang lindung 
c. hutan konservasi 
d. hutan konvergensi 
e. hutan margasatwa 

 
55. Sumber daya mineral yang terdapat di 

sepanjang pantai Cilacap Jawa Tengah 
adalah …. 
a. pasir kwarsa 
b. pasir putih 
c. pasir hitam 
d. pasir besi 
e. bijih besih 

 
56. Sumber daya tambang mineral yang terdapat 

di Soroako Sulawesi Selatan dikelola oleh …. 
a. PT. Krakatau Stell 
b. PT. Gebe Internasional 
c. PT. Aneka Tambang 
d. PT. Aneka Logam 
e. PT. Intern Niekel Indonesia 

 
 
 
 
 

 
57. Gas yang dihasilkan secara terpisah tanpa 

minyak bumi disebut …. 
a. avgas 
b. avtur 
c. non associated gas 
d. associated gas 
e. liquefied petrolium gas 

 
58. Industri non migas yang menghasilkan devisa 

terbesar adalah …. 
a. industri semen dan pupuk 
b. industri besi baja dan mesin 
c. industri besar dan kecil 
d. aneka industri dan ketrampilan 
e. industri tekstil dan kayu lapis 

 
59. Jenis tanah vulkanik banyak terdapat di 

Indonesia karena …. 
a. curah hujan tinggi 
b. banyak terdapat gunung api 
c. berada di daerah tropik 
d. bahan induk tanah sama 
e. pertemuan  dua buah busur luar dan 

dalam 
 
60. Sumber daya alam perlu dihemat 

penggunaanya karena …. 
a. jumlah terbatas 
b. harga murah 
c. cadangan banyak 
d. letaknya jauh di bumi 
e. semua tempat memiliki 

 
61. Berikut ini yang tergolong sumber daya alam 

non logam …. 
a. batu bara dan timah 
b. belerang dan fosfat 
c. minyak bumi dan nikel 
d. intan dan gas bumi 
e. gas alam dan emas 

 
62. Fungsi dari sumber daya alam non logam 

adalah sebagai …. 
a. bahan industri 
b. daur ulang 
c. bahan bakar 
d. bahan perhiasan 
e. BBM 
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63. Berikut ini yang bukan upaya pemanfaatan 

laut adalah …. 
a. tambak garam 
b. usaha irigasi 
c. obyek wisata 
d. budidaya rumput laut 
e. pemanfaatan hutan mangrove  

 
64. Radiasi sinar ultra violet sebelum sampai ke 

bumi telah di saring oleh lapisan udara di 
sebut …. 
a. lapisan argon 
b. lapisan oksigen 
c. lapisan nitrogen 
d. lapisan karbondioksida 
e. lapisan ozon 

 
65. Berikut ini yang termasuk upaya pelestarian 

sumber daya alam  di Indonesia kecuali …. 
a. efisiensi sumber daya alam 
b. pembuatan terasering 
c. pengembangan DAS 
d. pengelolaan limbah 
e. penghijauan 

 
66. Pelestarian SDA di Indonesia tentang 

ketentuan pokok pengelolaan lingkungan 
hidup di atur berdasarkan undang-undang 
Republik Indonesia nomor …. 
a. No. 4   Th 1974 
b. No. 11 Th 1974 
c. No. 4   Th 1982 
d. No. 8   Th 1982 
e. No. 23 Th 1997 

 
67. Usaha penanaman lahan yang teratur rapi 

sesuai garis kontour disebut…. 
a. Tanam Lurus 
b. Contur Cropping 
c. Contour Plowing 
d. Contour Farming 
e. Crop Cropping 

 
68. Pengelolaan lahan misring dapat di lakukan 

dengan sistem membajak sesuai garis 
horizontal disebut… 
a. Contour Rotalition  
b. Contour Reboitation 
c. Crop Rotation 
d. Conotur Flowing 
e. Forming Control 

 
 
 

 
69. Air limbah sangat berbahaya bagi manusia  

dan beberapa gangguan dapat di timbulkan, 
berikut ini usaha/cara mengatasi gangguan 
limbah,kecuali …… 
a. pengaturan lokasi 
b. memiliki syarat AMDAL 
c. limbah jauh dari sumber air minum 
d. air limbah tidak terjadi pembocoran 
e. limbah dialirkan ke laut 

 
70. Syarat pembuatan Daerah Aliran Sungai 

(DAS) harus terletak di daerah dataran tinggi, 
karena…. 
a. daya tampung air, banyak 
b. membentuk dan kurus 
c. dapat membentuk maendar 
d. muaranya banyak 
e. maendernya banyak 

 
71. Tahapan-tahapan dalam pemanfaatan SDA 

adalah sebagai berikut, kecuali…. 
a. usaha pertanian 
b. usaha peternakan 
c. usaha perikanan 
d. usaha perkebunan 
e. usaha kehutanan 

 
72. Yang bukan termasuk persyaratan 

mendirikan industri adalah… 
a. dibangun diatas lahan potensial 
b. dibangun diatas lahan kritis 
c. lokasi jauh dari pemukiman 
d. memiliki izin pemerintah 
e. dilengkapi sarana pengolahan limbah 

 
73. Salah satu contoh bentuk kerusakan dalam 

tekhnologi industri adalah… 
a. penggunaan pupuk organik 
b. penggunaan pestisida yang berlebihan 
c. penggunaan obat hama 
d. peralatan yang rusak 
e. pencemaran bahan bakar traktor 

 
74. Suatu lingkungan yang belum ada campur 

tangan manusia di dalamnya disebut 
lingkungan hidup.... 
a. lingkungan hidup bebas 
b. lingkungan hidup buas 
c. lingkungan hidup alamiah 
d. lingkungan hidup asri 
e. lingkungan hidup asli 
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75. Suatu lingkungan yang sudah ada campur 

tangan manusia di dalamnya disebut.... 
a. lingkungan hidup cagar budaya   
b. lingkungan hidup sosial budaya 
c. lingkungan hidup wisata 
d. lingkungan hidup manusia 
e. lingkungan hidup binaan 

 
76. Salah satu contoh lingkungan hidup alamiah 

adalah........ 
a. padang savanna  
b. padang pasir 
c. padang ilalang 
d. hutan bakau 
e. hutan primer 

 
77. Derajat kemampuan lingkungan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia di 
tempat dan waktu tertentu disebut.... 
a. kualitas kehidupan manusia 
b. kualitas lingkungan alam semesta  
c. kualitas lingkungan kita 
d. kualitas lingkungan binaan 
e. kualitas lingkungan hidup 

 
78. Contoh kualitas liangkungan alam fisik 

adalah.......... 
a. kondisi lingkungan hidup percontohan 
b. kondisi lingkungan hidup binaan 
c. kondisi lingkungan sosial budaya 
d. kondisi lingkungan alam semesta 
e. kondisi lingkungan alamiah,biotik dan 

abiotik 
 
79. Ekosistem hutan bakau dapat berkembang 

di.... 
a. daerah hutan basah 
b. daerah lahan gambut 
c. daerah hutan tropis 
d. daerah pantai 
e. daerah hutan musim 

 
80. Vegetasi hutan rawa dan hutan rawa air 

tawar terdapat di daerah..... 
a. Pulau Jawa 
b. Pulau Kalimantan 
c. Pulau Bangka 
d. Pulau Irian 
e. Pulau Sulawesi 

 
 
 
 
 

 
81. Hutan musim di Indonesia  terdapat 

dibeberapa pulau diantaranya terdapat di..... 
a. Jawa Barat 
b. Jawa Timur 
c. Ujung kulon, Banten 
d. Jawa tengah 
e. Kalimantan 

 
83. Salah satu contoh tidakan pelestarian 

lingkungan yang dapat dilakukan di 
lingkungan sekolah adalah...... 
a. melakukan penelitian 
b. membuat taman sekolah 
c. membuang sampah pada tempatnya 
d. melasanakan piket kelas 
e. ikut pelajaran muatan lokal dengan aktif 

 
84. Banjir di DKI Jakarta adalah salah satu 

contoh dari rusaknya daya dukung 
lingkungan, dalam hal.... 
a. kurangnya sungai 
b. kurangnya saluran air limbah rumah 

tangga 
c. kurang maksimalnya tata ruang kota 
d. kurangnya daerah serapan air 
e. kurang disiplinnya warga dalam menjaga 

kebersihan 
 
85. Salah satu tindakan rehabilitasi hutan alam 

dan tanah kritis adalah... 
a. tebang pilih 
b. pemupukan masal 
c. menambah hutan suaka 
d. reboisasi dan konsevasi tanah 
e. menjaga keamanan hutan  

 
86. Kualitas lingkungan hidup yang berhubungan 

dengan masalah ekonomi yang membuat 
seseorang merasa kerasan adalah.... 
a. keterkaitan dengan tingkat rezeki dan 

kesejahteraan yang diperolehnya 
b. hubungan yang harmonis dengan 

masyarakat yang tinggal di tempat 
kerjanya 

c. udara yang sejuk dan nyaman sehingga ia 
merasa betah 

d. hamparan lahan yang luas sebagai 
tempat usaha yang stabil 

e. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
sehingga ekonomi meningkat 
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87. Untuk menghindari berkurangnya jenis 

mineral yang sama dalam lapisan tanah 
harus diusahakan.... 
a. sengkedan dan terasering 
b. pertanian irigasi teknis 
c. pergantian jenis tanaman 
d. pengolahan tanah yang baik 
e. pemupukan yang cukup 

 
88. Hambatan utama dalam usaha melestarikan 

lingkungan hidup yaitu.... 
a. keserakahan manusia 
b. kebutuhan mendesak 
c. lemahnya peraturan 
d. padatnya penduduk 
e. pengetahuan rendah  

 
89. Kelastarian sumber daya alam dan 

lingkungan hidup tergantung kepada.... 
a. kegiatan sehari-hari manusia 
b. faktor alam 
c. lingkungan sekitar 
d. masyarakat umum 
e. tingkat pemanfaatan sumber daya alam 

dan kemampuan ekosistem untuk 
memperbarui diri  

 
90. Sebagian besar kualitas lingkungan hidup 

manusia sudah tidak sempurna lagi, 
penyebab utamanya antara lain..... 
a. bencana alam yang merusak semua 

keseimbangan alam 
b. ulah manusia yang merusak lingkungan 

tanpa mempertimbangkan akibatnya 
c. rusaknya lapisan ozon di atas bumi  
d. panjangnya musim panas dibeberapa 

tahun terakhir 
e. hilangnya salah satu unsur hara dalam 

tanah 
 
91. Manfaat hutan sangat penting bagi bangsa, 

Negara, bahkan tatanan alam dipermukaan 
bumi. Berikut ini adalah salah satu fungsi 
strategis dari hutan yaitu untuk.... 
perlindungan dan kelestarian 
keindahan dan kelestarian 
pertahanan dan perlindungan 
keindahan dan perlindungan wilayah 
penyaring dan pembersih sumber air 

 
 
 
 
 

 
92. Berikut ini usaha untuk meningkatkan suatu 

lingkungan hutan, kecuali.... 
a. Meningkatkan kesadaran serta kecintaan 

masyarakat akan lingkungan alam dengan 
mengambil hewan-hewan yang punah 
untuk kepentingan pribadi 

b. tidak mengeksploiitasi hutan suaka dan 
hutan lindung 

c. diadakan sistem tebang pilih 
d. pengambilan kayu dari hutan produksi 

diatur dan dibatasi 
e. rehabilitasi hutan alam yang rusak 

 
93. Faktor utama terjadinya krisis lingkungan 

adalah.... 
a. pemakaian teknologi 
b. meningkatnya gas-gas rumah kaca 
c. meningkatnya jumlah macam kebutuhan 

hidup 
d. ledakan penduduk 
e. tedapat lubang di lapisan ozon 

 
94. Salah satu jalan untuk mengembalikan 

kelestarian alam ialah dengan 
reboisasi.Berikut ini bukan merupakan 
keuntungan yang diharapkan penduduk dari 
reboisasi yaitu.... 
a. air tanah yang cukup banyak 
b. daya serap air yang besar 
c. terhindar dari erosi 
d. kesuburan tanah terjamin 
e. lahan pertanian menyempit 

 
95. Pengembangan indusri di Indoesia di masa 

mendatang mengarah pada.... 
a. mengolah bahan mentah 
b. berteknologi tinggi 
c. mengolah bahan setengah jadi 
d. berwawasan lingkungan 
e. banyak menghasilkan devisa 

 
96. Konferensi PBB di Stockholm pada tahun 

1972 membahas tentang.... 
a. pembangunan berkelanjutan 
b. penegakan hukum internasional 
c. pengelolaan hutan 
d. lingkungan hidup 
e. Zona Ekonomi Eksklusif 
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97. Humus yang melapisi permukaan bumi 

sangat penting dalam pembentukan air tanah, 
karena.... 
a. tempat menyimpan air dalam waktu lama 
b. mempunyai daya serap air yang tinggi 
c. menyebabkan terjadinya hujan orografis 
d. merupakan bagian yang paling subur 
e. melindungi tanah dari erosi air hujan 

 
98. Perlindugan alam antropologi dilakukan untuk 

melindungi..... 
a. suku bangsa tertentu 
b. hewan ter tentu 
c. tumbuhan tertentu 
d. hewan dan tanaman tertentu 
e. kondisi kehutanan 

 
99. Untuk menjaga mutu tanaman hutan maka 

perlu dilakukan.... 
a. pembatasan penngambilan atau 

penebangan kayu 
b. melarang masyarakat untuk masuk ke 

hutan 
c. memagari hutan dengan kawat besi 
d. memberikan denda bagi yang masuk 

tanpa izin 
e. menebangi hutan dengan teratur 

 
100. Pengembangan ruang terbuka hijau 

dimaksudkan untuk.... 
a. menyerap bahan pencemaran dari gas, 

debu, dan lain-lain di kota 
b. membuat taman rekreasi di tengah kota 
c. penghijauan kembali daerah gundul 
d. melindungi hewan dan tumbuhan 
e. suaka alam 

 
101. Perubahan jumlah penduduk yang 

disebabkan oleh kelahiran dan kematian 
dan migrasi disebut.... 
a. Komponen Penduduk 
b. Transisi Demografi 
c. Dinamika Penduduk 
d. Distribusi Penduduk 
e. Aset Penduduk 

 
102. Ratio antara jumlah kelahiran selama satu 

tahun dan jmlah penduduk dalam 
pertengahan tahun disebut..... 
a. Angka Kelahiran Kasar 
b. Angka Migrasi Masuk 
c. Angka Kematian Kasar 
d. Angka Pertumbuhan Alami 
e. Semua Salah 

 
103. Kualitas kesehatan dapat dilihat dari..... 

a. Angka Harapan Hidup 
b. Angka Kematian 
c. Angka Kelahiran 
d. Sarana Kesehatan 
e. Distribusi Penduduk 

 
104. Pernyataan berikut termasuk prokelahiran, 

kecuali.... 
a. kawin usia muda 
b. anak sebagai penerus keturunan 
c. melaksanakan program KB 
d. tingginya angka kematian bayi 
e. anak menjadi tumpuan pada hari tua 

 
105. Jika diperhatikan piramida penduduk suatu 

daerah akan kita ketahui bahwa ada 
komposisi penduduk yang tidak tercantum 
didalamnya, yaitu..... 
a. daerah yang bersangkutan 
b. umur 
c. kelompok laki-laki 
d. mata pencaharian 
e. kelomppok wanita 

 
106. Dengan melalui sensus penduduk dapat 

dapat diketahui hal-hal sebagai berikut, 
kecuali..... 
a. penyebaran penduduk 
b. jumlah penduduk 
c. sensus penduduk berdasarkan 

pendidikan dan agama 
d. kepadatan penduduk 
e. kekayaan tiap penduduk 

 
107. Suatu negara yang mempunyai piramida 

penduduk berbentuk stasioner 
menunjukkan bahwa negara tersebut 
mempunyai....... 
a. rasio beban tanggungan tinggi 
b. pertumbuhan penduduk stabil 
c. income penduduk baik 
d. rasio beban tanggungan rendah 
e. rasio beban tanggungan sedang 
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108. Suatu negara dikatakan mempunyai 

penduduk ekspansif apabila..... 
a. sebagian besar penduduk berada pada 

kelompok umur produktif 
b. sebagian besar penduduk berada pada 

kelompok umur muda 
c. sebagian besar penduduk berada pada 

kelompok umur tua 
d. sebagian kecil penduduk berada pada 

kelompok umur muda 
e. penduduk kelompok umur muda 

seimbang dengan kelompok umur tua 
 
109. Peta penyebaran penduduk 

memperlihatkan..... 
a. komposisi penduduk 
b. rasio jenis kelamin penduduk 
c. kepadatan penduduk 
d. jumlah angkatan kerja 
e. tingkat pendidikan penuduk 

 
110. Tingkat pertumbuhan suatu negara 

dipengaruhi oleh..... 
a. mata pencaharian penduduk 
b. pendidikan, kesehatan, kesejahteraan 
c. fertilitas, mortalitas, kesehatan 
d. fertilitas, mortallitas, migrasi 
e. kesehatan, pendidikan, fertillitas 

 
111. Semakin tinggi angka pertambahan 

penduduk alami, semakin besar 
kecenderungan-kecenderungan sebagai 
berikut...... 
a. membesarnya jumlah penduduk 
b. berpenduduk muda 
c. waktu penggandaan penduduk makin 

singkat 
d. proporsi jumlah penduduk manula besar 
e. membesarnya beban tanggungan 

 
112. Komposisi penduduk menurut mata 

pencaharian dapat digunakan untuk 
mengetahui...... 
a. angka kelahiran 
b. angka kematian 
c. gambaran usia lanjut 
d. gambaran tentang perpindahan 

penduduk 
e. gambaran kondisi perekonomian 

 
 
 
 
 

 
113. Di bawah ini adalah hal-hal yang dapat 

digunakan sebagai indikator untuk 
menentukan kualitas penduduk, kecuali.... 
a. tingkat kesehatan 
b. tingkat penduduk 
c. pendidikan kependudukan 
d. pendapatan per kapita 
e. rasio ketergantungan 

 
114. Berikut ini yang dimaksud dengan beban 

Depedency Ratio adalah.... 
a. jumlah penduduk terhadap 100 

penduduk 
b. jumlah penduduk tua terhadap 100 

penduduk 
c. jumlah penduduk produktif terhadap 100 

penduduk 
d. jumlah penduduk produktif terhadap 100 

penduduk non produktif 
e. jumlah penduduk non produktif terhadap 

100 penduduk produktif 
 
115. Bagi Indonesia dengan migrasi 

internasional yang kecil, pertumbuhan 
penduduk terutama ditentukan oleh.... 
a. kelahiran dan emigrasi 
b. kelahiran dan kematian 
c. natalitas dan fertilitas 
d. migrasi dan emigrasi 
e. kematian dan migrasi 

 
116. Suasana kependudukan yang 

menggambarkan kesehatan masyarakat 
makin baik sehingga kematian turun  
drastis, sedangkan kelahiran tetap tinggi 
disebut.... 
a. Angka Ketergantungan 
b. Ledakan Penduduk 
c. Transisi Demografi 
d. Dinamika Penduduk 
e. Komposisi Penduduk 

 
117. Sex ratio < 100 artinya..... 

a. jumlah laki-laki lebih banyak daripada 
jumlah perempuan 

b. jumlah perempuan lebih banyak 
daripada jumlah laki-laki 

c. jumlah perempuan sama banyak 
dengan jumlah laki-laki 

d. jumlah keduanya sama banyak 
e. semua jawaban di atas salah 
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118. Untuk mengurangi laju pertumbuhan 

penduduk, Indonesia mencanangkan 
program KB yang bertujuan..... 
a. mengurangi jumlah penduduk 
b. membatasi penduduk 
c. mendorong anti natalitas 
d. mendorong pro natalitas 
e. menciptakan keseimbangan penduduk 

 
119. Guna mengetahui ASFR diperlukan data.... 

a. jumlah kelahiran per 100 penduduk 
b. jumlah pendudk wanita dalam status 

belum kawin 
c. jumlah kelahiran per 1000 penduduk 

dewasa 
d. jumlah kelahiran per 1000 penduduk 

wanita 
e. jumlah kelahiran dari wanita pada 

kelompok usia tertentu 
 
120. Apabila disuatu daerah diketahui bahwa 

angka ketergantungannya tinggi maka 
dapat disimpulkan bahwa daerah 
tersebut...... 
a. sejahtera penduduknya 
b. jumlah penduduk dewasa banyak 
c. belum makmur 
d. jumlah penduduk muda dan tua sedikit 

sekali 
e. kelahiran rendah sekali 

 
121. Komposisi penduduk menurut tempat 

tinggal  menggambarkan tentang.... 
a. kualitas fisik penduduk 
b. struktur ekonomi penduduk 
c. tingkat sosial penduduk 
d. tingkat kemakmuran penduduk 
e. persebran penduduk 

 
122. Di bawah ini adalah masalah-masalah 

penduduk di Indonesia, kecuali.... 
a. angka kematian yang relatif tinggi 
b. tingkat ketergantungan tinggi 
c. tingkat kemakmuran rendah 
d. penyebarannya tidak merata 
e. usia harapan hidupnya tinggi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
123. Suatu daerah luasnya 500 km2, terdapat 

penduduk berjumlah 1.500.000 jiwa. 
Kepadatan penduduknya adalah.... 
a. 1.500 jiwa/ km2 

b. 3.000 jiwa/ km2 

c. 4.500 jiwa/ km2 

d. 5.000 jiwa/ km2 

e. 6.000 jiwa/ km2 

 
124. Anak merupakan kebanggaan dan harapan 

bagi orang tua dapat menjadi faktor.... 
a. Promortalitas 
b. Antimortalitas 
c. Pronatalitas 
d. Promobilitas 
e. Antinatalitas 

 
125. Pada tahun 2005, penduduk Indonesia 205 

juta jiwa. Tingkat pertumbuhan 
penduduknya per tahun 1,5 %. Maka 
proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010 
adalah.... 
a. 220 juta jiwa 
b. 229 juta jiwa 
c. 305 juta jiwa 
d. 330 juta jiwa 
e. 339 jutajiwa 

 
126. Angka ketergantungan adalah…. 

a. persentase dari jumlah penduduk usia 
dewasa terhadap penduduk usia muda 

b. perbandingan antara jumlah penduduk 
usia tua dengan jumlah penduduk usia 
dewasa 

c. perbandingan antara jumlah penduduk 
usia muda dan usia dewasa dengan 
jumlah penduduk seluruhnya 

d. perbandingan antara jumlah penduduk 
usia muda dengan jumlah usia dewasa 

e. persentase dari jumlah penduduk usia 
muda dan usia tua terhadap jumlah 
penduduk usia produktif 

 
127. Dari hasil penyusunan piramida penduduk 

dapat diketahui susunan penduduk 
menurut.... 
a. Umur 
b. Umur Dan Jenis Kelamin 
c. Jenis Pekerjaan 
d. Jenis Kelamin 
e. Tingkat Pendidikan 
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128. Dengan menggunakan sensus penduduk 

dapat diketahui hal-hal sebagai berikut, 
kecuali.... 
a. penyebaran penduduk 
b. jumlah penduduk 
c. susunan penduduk berdasarkan 

pendidikan dan agama 
d. kepadatan penduduk 
e. kekayaan tiap penduduk 

 
129. Dalam ilmu kependudukan yang dimaksud 

dengan kematian bayi adalah bayi mati .... 
a. dalam kandungan 
b. segera setelah lahir 
c. di bawah umur satu bulan 
d. di bawah umur enam bulan 
e. di bawah umur satu tahun 

 
130. Apabila kita perhatikan piramida penduduk 

suatu daerah akan kita ketahui bahwa ada 
komposisi penduduk yang tidak tercantum 
didalamnya, yaitu komposisi penduduk 
menurut..... 
a. daerah yang bersangkutan 
b. umur 
c. kelompok laki-laki 
d. mata pencaharian 
e. kelompok wanita 

 
131. Yang dimaksud dengan kualitas penduduk 

adalah.... 
a. banyaknya penduduk sebagai akibat 

dari tingkat kelahiran yang tinggi 
b. banyaknya penduduk sebagai akibat 

dari tingkat kelahiran yang rendah 
c. keadaan penduduk dilihat dari segi 

pendidikan, kesehatan, dan 
kesejahteraan 

d. keadaan penduduk dilihat dari segi 
kesehatan saja 

e. keadaan penduduk dilihat dari segi 
komposisi usia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
132. Manfaat utama yang diperoleh dari sebuah 

susunan penduduk menurut umur 
adalah..... 
a. mengetahui tingkat daya beli 

masyarakat 
b. mengetahui besar kecilnya angka 

ketergantungan 
c. mengetahui penyebaran penduduk 

disuatu wilayah tertentu 
d. mengetahui sejarah perkembangan 

penduduk di masa lalu 
e. mengetahui tingkat pendidikan 

penduduk dari daerah tertentu 
 
133. Di bawah ini yang termasuk kependudukan 

dari segi kualitatif adalah.... 
a. Jumlah Penduduk 
b. Persebaran Penduduk 
c. Pertumbuhan Penduduk 
d. Angka Harapan Hidup 
e. Estimasi Penduduk 

 
134. Faktor pertama pertumbuhan penduduk 

alami dalam sebuah negara adalah.... 
a. lahir dan mati 
b. lahir dan migrasi 
c. mati dan migrasi 
d. urbanisasi dan mati 
e. lahir dan urbanisasi 

 
135. Sensus penduduk yang dilakukan dengan 

mempertimbangkan catatan kependudukan 
yang ada pada kantor catatan sipil 
adalah.... 
a. Sensus De Facto 
b. Sensus De Yure 
c. Metode Canvasing 
d. Perkiraan Penduduk 
e. Observasi 

 
136. Sensus De Facto dilakukan dengan 

beberapa keuntungan antara lain kecuali.... 
a. data lengkap 
b. duplikasi kecil 
c. perhitungan kelahiran akurat 
d. perhitungan kematian cepat 
e. biaya lebih murah 
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137. Salah satu ciri dari masa transisi demografi 

dalam tahap pertumbuhan penduduk 
adalah.... 
a. tingkat kelahiran < tingkat kematian 
b. tingkat kelahiran = tingkat kematian 
c. tingkat kelahiran > tingkat migrasi 
d. tingkat kelahiran < tingkat migrasi 
e. tingkat kelahiran > tingkat kematian 

 
138. Faktor utama yang membedakan antara 

angka kelahiran khusus dan umum 
adalah.... 
a. adanya variasi kematian 
b. perbedaan jenis kelamin 
c. adanya penggolongan kelompok umur 
d. adanya kehadiran migrasi 
e. kematian pada usia ballita 

 
139. Perbandingan jumlah penduduk terhadap 

lahan pertanian pada wilayah tertentu 
adalah.... 
a. kepadatan penduduk agraris 
b. kepadatan penduduk fisiologis 
c. kepadatan penduduk kasar 
d. kepadatan penduduk ekonomis 
e. kepadatan penduduk fisiografis 

 
140. Yang dimaksud dengan komuter adalah.... 

a. penduduk yang melakukan gerakan 
tidak permanen dengan tujuan 
menyerap beberapa unsur di tempat 
tujuan 

b. penduduk yang melakukan gerakan 
horizontal dari unit geografi ke unit 
geografi lainnya 

c. penduduk yang melakukan gerakan 
horizontal dari desa ke kota 

d. penduduk yang melakukan gerakan 
horizontal tidak permanen yang bersifat 
pulang pergi tanpa menginap 

e. penduduk yang melakukan gerakan 
horizontal dari kota ke desa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
141. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak 

semua jenis flora dan fauna terdapat pada 
daerah tertentu. Kenyataan ini 
membuktikan bahwa …. 
a. tidak semua flora dan fauna dapat 

hidup serta berkembang pada wilayah 
tertentu 

b. beberapa jenis flora telah punah 
c. terdapat hubungan yang sangat erat 

antara flora dan fauna 
d. rintangan geografis tidak dapat 

diterobos oleh semua jenis flora dan 
fauna 

e. hutan merupakan rintangan bagi semua 
flora dan fauna untuk menyebar 

 
142. Rasio jenis kelamin 98 artinya …. 

a. dalam setiap 100 penduduk wanita 
terdapat 98 penduduk laki-laki 

b. dalam setiap 100 penduduk laki-laki 
terdapat 98 penduduk wanita 

c. jumlah penduduk laki-laki lebih besar 
dari jumlah penduduk wanita 

d. jumlah penduduk laki-laki mengalami 
peningkatan 

e. jumlah penduduk wanita mengalami 
peningkatan 

 
143. Faktor-faktor yang menghambat angka 

kelahiran antara lain adalah .... 
a. orang tua merasa lebih dihargai oleh 

masyarakat  
b. penundaan usia pernikahan   
c. perkawinan pada usia muda 
d. anak laki-laki dianggap penerus 

keturunan 
e. anak membantu mencari nafkah 

 
144. Sebuah interaksi yang terjadi di  lingkungan 

alamiah dan sekitarnya membentuk.... 
a. Ekologi 
b. Ekosistem 
c. Biosfer 
d. Siklus Ekosistem 
e. Rantai Makanan 
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145. Suatu sistem yang sangat dinamis yang 

merupakan kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, makhluk hidup, dan 
komponen-komponen abiotik lainnya tanpa 
adanya dominasi campur tangan manusia 
disebut.... 
a. Lingkungan Hidup 
b. Lingkungan Hidup Alamiah 
c. Lingkungan Hidup Buatan 
d. Lingkungan Hidup Binaan 
e. Lingkungan Hidup Asli 

 
146. Lingkungan hidup alamiah yang sudah    

didominasi oleh kehadiran manusia    
disebut.... 
a. lingkungan hidup binaan 
b. lingkungan hidup sosial 
c. lingkungan hidup fisik 
d. lingkungan hidup budaya 
e. lingkungan hidup manusia 

 
147. Salah satu ciri adanya proses pembentukan 

lingkungan hidup binaan adalah.... 
a. Pemukiman 
b. Industri 
c. Limbah 
d. Pabrik 
e. Produk 

 
148. Kondisi manusia, baik secara individu 

maupun kelompok yang berpengaruh 
terhadap perubahan dan perkembangan 
manusia disebut.... 
a. kualitas lingkungan hidup manusia 
b. kualitas lingkungan hidup 
c. kualitas lingkungan hidup sosial 
d. kualitas lingkungan hidup alamiah 
e. kualitas lingkungan hidup budaya 

 
149. Berikut ini yang termasuk pengendalian 

erosi secara mekanik adalah..... 
a. penanaman tanaman penutup lahan 
b. penanaman tanaman menurut garis 

kontur 
c. penanaman tanaman dalam larikan 
d. pembuatan sengkedan (teras-teras) 
e. penanaman tanaman secara bergilir 

 
 
 
 
 
 
 

 
150. Suatu lahan pertanian yang terdiri tanah 

berstruktur lempung, berarti lahan tersebut 
baik dalam hal.... 
a. kesuburannya 
b. sirkulasi udara 
c. kandungan mineralnya 
d. daya serap airnya 
e. daya tampung airnya 

 
151. Biosfer terdiri dari dua kata, yaitu bio yang 

berarti hidup sedangkan sphere artinya …. 
a. Habitat 
b. Lapisan 
c. Adaptasi 
d. Tempat 
e. Jaringan 

 
152. Biosfer adalah lapisan kehidupan yang 

terdapat dalam geosfer. Lapisan tersebut 
terdiri atas tiga kelompok besar, yaitu .… 
a. termosfer, meosfer, troposfer 
b. termosfer, lithosfer, troposfer 
c. lithosfer, atmosfer, hidrosfer 
d. troposfer, mesosfer, hidrosfer  
e. hidrosfer, stratosfer, mesosfer 

 
153. Faktor-faktor lingkungan yang kurang 

berpengaruh terhadap ekologi tumbuhan di 
suatu tempat adalah …. 
a. iklim    
b. tanah    
c. relief 
d. air 
e. cuaca 

 
154. Sungai dan pegunungan menjadi 

penghambat persebaran flora dan fauna 
yang termasuk ke dalam jenis .... 
a. edafik 
b. iklim 
c. geografis 
d. biologis 
e. buatan 

 

155. Ciri dari daerah tundra adalah …. 
a. hutan lebat dengan tumbuhan beragam 
b. daerah tanpa pohon atau padang lumut 
c. padang semak dan belukar 
d. hutan gugur daun 
e. hutan homogen 
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156. Fauna  Amerika Selatan dikelompokkan 
dalam wilayah fauna .... 
a. Neotropik  
b. Oriental   
c. Australia 
d. Ethiopia 
e. Paleartik 

 

157. Jerapah, Zebra, Unta, Badak Afrika adalah 
hewan khas yang terdapat di daerah … 
a. Palaeartik   
b. Neotropical   
c. Oriental   
d. Ethiopian 
e. Australian 

 

158. Wilayah fauna tanah Sunda tersebar di 
pulau berikut …. 
a. Sulawesi, Papua, Maluku 
b. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara 
c. Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi 
d. Jawa, Sumatra, dan Kalimantan 
e. Kalimantan, Sumatra, dan Maluku 

 

159. Fauna yang terdapat di daerah Peralihan 
adalah .... 
a. biawak, kuskus, maleo 
b. biawak, ular, bunglon 
c. ular, bunglon, burung elang 
d. ular, rusa, tapir 
e. ular, bunglon, tapir 

 

160. Hutan yang terdiri atas berbagai spesies, 
pepohonan tinggi, berdaun lebat hingga 
hutan menjadi gelap adalah ciri-ciri hutan 
.... 
a. Sabana   
b. Taiga   
c. Tundra 
d. Basah 
e. Lumut 

 

161. Untuk menghitung jumlah penduduk   suatu 
negara dapat dilakukan dengan .... 
a. De Yure, De Facto, Canvaser 
b. Sensus, De Yure, House Holder 
c. Sensus, Registrasi, De Yure 
d. Sensus, Registrasi, Survei 
e. Survei, Registrasi, De Facto 

 

 

162. Jika perhitungan penduduk didasarkan 
pada tempat tinggal yang sebenarnya. 
Pelaksanaan sensus ini disebut 
menggunakan teknik .... 
a. de jure  
b. de facto  
c. house holder  
d. canvasser 
e. survei 

 

163. Adanya perbedaan persebaran penduduk di 
suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh faktor 
non alami, yaitu ....  
a. flora dan fauna 
b. kesuburan tanah 
c. lembaga pendidikan  
d. relief 
e. topografi 

 

164. Kota A berpenduduk 800 ribu jiwa terdiri 
dari 250 ribu jiwa laki-laki dan 550 ribu jiwa 
wanita. Besarnya sex ratio kota Bandung 
adalah ..... 
a. 22     
b. 31   
c. 46  
d. 50 
e. 69 

 

165. Untuk mengukur kualitas penduduk di suatu 
wilayah, maka dapat dilihat berdasarkan .... 
a. Jenis mata pencaharian 
b. Jumlah penduduk 
c. Pertumbuhan penduduk 
d. Tingkat pembangunan 
e. Tingkat pendidikan 

 

166. Rasio jenis kelamin (sex ratio) di 
Majalengka 96 , artinya .... 
a. terdapat 96 perempuan per 100 laki – 

laki 
b. terdapat 96 perempuan per 1000 

penduduk laki – laki 
c. terdapat 96  laki – laki per 1000 

perempuan  
d. terdapat 96 perempuan per jumlah 

penduduk keseluruhan 
e. terdapat 96  laki – laki per 100 

perempuan 
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167. Angka kelahiran berdasarkan kelompok 
umur atau Age Specific Fertility Rate 
bertujuan untuk .... 
a. Mengetahui komposisi penduduk 
b. Mempermudah dalam pendataan angka 

kelahiran 
c. Mencatat jumlah kelahiran setiap daerah 
d. Membandingkan angka kelahiran 

dengan angka kematian 
e. Mengetahui tingkat kesehatan ibu dan 

anak 
 

168. Diketahui jumlah penduduk kelurahan 
Semanan Asri pada tahun 1990 sebanyak 
6400 jiwa. Banyaknya kelahiran di 
kelurahan tersebut 128 bayi, berapa angka 
kelahiran kasarnya (crude birth rate) 
a. 10   
b. 20   
c. 30 
d. 40 
e. 50 

 

169. Kelurahan Kosambi pada tahun 1999 
jumlah penduduk 9000 jiwa dan pada tahun 
2000 jumlahnya 10.000 jiwa. Angka 
kematian selama tahun 2000 adalah 250. 
Berapa angka kematian kasarnya (crude 
death rate) 
a. 15/1000 jiwa 
b. 20/1000 jiwa 
c. 25/1000 jiwa 
d. 30/1000 jiwa 
e. 35/1000 jiwa 

 

170. Jumlah penduduk kecamatan Kalideres 
pada tahun 2000 sebesar 50.000 jiwa, luas 
wilayah 80 km2, kepadatan penduduk 
aritmatik/umum adalah .... 
a. 625jiwa/km 
b. 725jiwa/km 
c. 825jiwa/km 
d. 925jiwa/km 
e. 975jiwa/km 

 
 
 

 
 

 

171. Pengertian dari rasio/beban ketergantungan 
adalah .... 
a. perbandingan jumlah penduduk laki-laki 

dengan perempuan 
b. perbandingan penduduk desa dengan 

kota 
c. perbandingan penduduk tidak produktif 

dengan produktif 
d. perbandingan penduduk miskin dengan 

kaya 
e. perbandingan kelahiran dan kematian 

penduduk 
 

172. Jika jumlah penduduk pada tahun 2000 di 
suatu wilayah sebanyak 1.440 jiwa, dengan 
laju pertumbuhan penduduknya 20%, maka 
jumlah penduduk pada tahun 1998 adalah 
...  
a. 1.000 jiwa 
b. 1.444 jiwa 
c. 2.016 jiwa 
d. 2.074 jiwa 
e. 2.073 jiwa 

 

173. Salah satu faktor antimortalitas adalah .... 
a. rendahnya pendidikan agama 
b. kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 
c. semakin bebasnya pemakaian narkoba 
d. kurangnya kesadaran penduduk akan 

pentingnya kesehatan 
e. tersedianya fasilitas kesehatan yang 

baik 
 

174. Penduduk kota A tahun 2000 berjumlah 
500.000 jiwa. Kelahiran pada periode 2000-
2003 berjumlah 440 jiwa, meninggal 280, 
pindah masuk 75 jiwa dan pindah keluar 35 
jiwa, maka pertumbuhan penduduknya 
adalah … 
a. 0.02 % 
b. 0.03 % 
c. 0.04 % 
d. 0.05 % 
e. 0.06 % 
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175. Jumlah emigran di wilayah A 600 jiwa, 
jumlah imigrannya 2.100 jiwa, dan jumlah 
penduduknya 3.000.000 jiwa maka angka 
migrasi nettonya adalah .... 
a. 0.5 
b. 0.9 
c. 5 
d. 9 
e. 50 

 

176. Lembaga pemerintah yang menangani 
mengenai data kependuduk di Indonesia 
adalah … 
a. BPS 
b. BTPN 
c. BPN 
d. BKKBN 
e. Lemhanas 

 

177. Sumber daya alam adalah kekayaan alam 
yang berasal dari bumi dan dapat 
dimanfaatkan untuk .... 
a. menjadi bahan bakar 
b. ketahanan penduduk 
c. pertahanan negara 
d. dikonsumsi langsung 
e. memenuhi kebutuhan manusia 

 

178. Kesuburan tanah dapat dipertahankan 
dengan usaha antara lain .... 
a. menanami tanah dengan tanaman 

sejenis 
b. sistem pertanian bergilir 
c. pemupukan kimia secara intensif 
d. mencegah erosi dengan tanggul 
e. penanaman secara monoton 

 

179. Menanami tanaman menurut garis kontur, 
sehingga perakaran dapat menahan tanah 
disebut …. 
a. Countour Flowing 
b. Reboisasi Hutan 
c. Countour Farming 
d. Terasering 
e. Crop Rotation 

 

 

 

 

 

180. Salah satu pertimbangan yang mendasari 
penggunaan lahan pantai sebagai tambak 
adalah .... 
a. banyaknya ikan di laut yang dapat 

dibudidayakan 
b. daerah pantai yang terkena pengaruh 

pasang surut sangat luas 
c. pantainya memiliki topografi 

bergelombang 
d. gelombang lautnya besar sehingga 

dapat dapat membawa air laut untuk 
mengisi tambak 

e. banyaknya hutan mangroove yang 
melindungi pantai dari abrasi air laut 

 

181. Cara memperbanyak hasil pertanian 
dengan ekstensifikasi dapat dilaksanakan 
dengan .... 
a. perluasan lahan pertanian 
b. pemberantasan hama 
c. penggunaan bibit unggul 
d. pengolahan tanah yang baik 
e. pemupukan sesuai yang dianjurkan 

 

182. Faktor pendukung berkembangnya usaha 
peternakan di Indonesia adalah .... 
a. makanan ternak yang minim 
b. daerah padang rumput yang sedikit 
c. meningkatnya kebutuhan protein hewani 

oleh penduduk 
d. tidak adanya peluang ekspor hewan 

ternak ataupun hasil ternak 
e. semakin tingginya industri yang tidak 

membutuhkan tenaga hewan 
 

183. Manfaat utama hutan bakau adaalah ... 
a. mencegah erosi pantai dari kikisan 

ombak air laut  
b. tempat pengembangan dan budidaya 

udang 
c. mengatur peredaran air pada tanah 
d. mencegah banjir dan polusi udara 
e. menyuburkan tanah karena dapat 

membentuk humus 
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184. Kendala-kendala dalam mengembangkan 
pertanian adalah .... 
a. biaya operasionalnya murah 
b. tenaga kerja professional yang banyak 
c. banyak tersedia bibit unggul 
d. serangan hama yang semakin 

berkurang 
e. adanya saingan pasar dari negara-

negara lain 
 

185. Lahan yang terdapat di daearah dataran 
rendah berpontensi untuk dijadikan .... 
a. areal perkebunan kelapa sawit dan 

tembakau 
b. areal perkebunan kopi dan kelapa sawit 
c. areal perkebunan teh dan kina 
d. areal perkebunan teh dan wortel 
e. areal perkebunan kina dan wortel 

 

186. Perbedaan hewan dan tumbuhan 
antarwilayah disebabkan oleh perbedaan 
ketinggian tempat. Hal ini adalah pengaruh 
dari faktor abiotik ... 
a. Air 
b. Biologis 
c. Edafik 
d. Geografis 
e. Iklim 

 

187. Daerah yang memiliki musim dingin yang 
panjang dan gelap merupakan ciri dari 
daerah ... 
a. Gurun 
b. Sabana 
c. Taiga 
d. Tropik 
e. Tundra 

 

188. Fauna  Amerika Selatan dikelompokkan 
dalam wilayah fauna .... 
a. Ethiopia 
b. Oriental 
c. Nearktik 
d. Neotropik 
e. Palearktik 

 

 

 

 

 

189. Fauna yang terdapat di Indonesia memiliki 
kemiripan dengan fauna … 
a. Amerika dan Asia 
b. Afrika dan Australia 
c. Asia dan Eropa 
d. Asia dan Australia 
e. Eropa dan Afrika 

 

190. Wilayah Indonesia yang termasuk ke dalam 
fauna Indonesia tengah adalah .... 
a. Jawa 
b. Kalimantan 
c. Maluku 
d. Papua 
e. Sulawesi 

 

191. Perlindungan yang diberikan pemerintah 
atau badan yang berwenang terhadap 
suatu daerah yang memiliki tumbuhan atau 
binatang yang terancam punah disebut .... 
a. cagar alam 
b. cagar budaya  
c. suaka alam  
d. suaka margasatwa  
e. margasatwa 

 

192. Hutan yang pada musim kemarau daunnya 
berguguran disebut .... 
a. Hutan mangrove 
b. Hutan musim 
c. Sabana 
d. Stepa 
e. Tundra 

 

193. Salah satu manfaat dari hutan bakau 
(mangrove) adalah .... 
a. Dapat diambil hasilnya 
b. Habitat pohon pinus 
c. Habitat lumut 
d. Pencegah abrasi pantai 
e. Tempat berlindng hewan besar 

 

194. Kawasan lindung yang terdapat di 
Kalimantan adalah .... 
a. Taman Nasional Gede-Pangrango 
b. Taman Nasional Gunung Lorenzt 
c. Taman Nasional Gunung Tengger 
d. Taman Nasional Kerinci-Seblat 
e. Taman Nasional Tanjung Puting 
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195. Pertumbuhan penduduk alami adalah 
perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh 
....  
a. Kelahiran dan Kematian 
b. Kelahiran dan Emigrasi 
c. Kelahiran dan Imigrasi 
d. Kematian dan Emigrasi 
e. Kematian dan Imigrasi 

 

196. Jumlah penduduk produktif dan non 
produktif dapat dilihat dari pengelompokkan 
penduduk menurut …. 
a. Agama dan kepercayaan 
b. Jenis kelamin dan agama 
c. Pendidikan dan mata pencaharian 
d. Umur dan jenis kelamin 
e. Umur dan mata pencaharian 

 

197. Jumlah emigran di wilayah A 600 jiwa, 
jumlah imigrannya 2.100 jiwa, dan jumlah 
penduduknya 3.000.000 jiwa maka angka 
migrasi nettonya adalah ...  
a. 0.5 
b. 0.9 
c. 5 
d. 9 
e. 50 

 

198. Salah satu permasalahan penduduk akibat 
kepadatan penduduk yang tinggi di suatu 
wilayah adalah ... 
a. Banyaknya penduduk buta huruf 
b. Lahan pemukiman semakin sempit 
c. Tingginya angka kematian 
d. Tingginya angka pengangguran 
e. Sumberdaya manusia yang semakin 

berkualitas 
 

199. UU pokok perkawinan No.1 Tahun 1974 
yang menentukan umur pekawinan laki-laki 
21 tahun dan wanita 19 tahun merupakan 
faktor …. 
a. Antimortalitas 
b. Antinatalitas 
c. Profertilitas 
d. Promortalitas 
e. Pronatalitas 

 
 

 

200. Angka beban ketergantungan suatu daerah 
dikatakan sedang apabila mencapai angka 
.... 
a. 30 – 40 
b. 50 
c. < 30 
d. > 40 
e. > 50 

 
 
 

 
 
 

Sumber : Berbagai macam referensi buku mata    

                pelajaran geografi SMA Kelas XI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


