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Petunjuk Mengerjakan Soal:

1. Waktu pengerjaan soal: 150 menit

2. Kerjakan soal pada lembar jawaban yang telah disediakan!

3. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda

silang (X) pada huruf A, B, atau D.

4. Bila ingin mengganti jawaban, berilah tanda dua garis datar pada

jawaban yang baru.

Contoh: 1.
5. Lembar jawaban harus diisi dengan menggunakan ballpoint/tinta, tidak

boleh menggunakan pensil.

6. Selama mengerjakan soal tidak diperbolehkan menggunakan

kalkulator atau alat hitung lainnya.
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Isilah pertanyaan berikut dengan pilihan jawaban yang paling tepat ! 
 

1. Berikut ini merupakan teori mengenai 
proses pembentukan Tata Surya, 
kecuali : 
a. Teori Pasang Surut 
b. Teori Bintang Kembar 
c. Teori  Kant 
d. The Big Bang Theory 
e. Nabular Hypothesis 

 
2. Berikut ini merupakan ahli yang 

mencetuskan teori Heliosentris 
adalah... 
a. Claudius Ptolomeus 
b. Johannes Keppler 
c. Nicholas Copernicus 
d. Pierre Simon Laplace 
e. Moulton 

 
3. Berikut ini merupakan penyebab dari 

terjadinya pergeseran lempeng 
tektonik bumi, yaitu : 
a. Ketidakmerataan flora dan fauna 

di permukaan bumi 
b. Variasi relief permukaan bumi 
c. Perbedaan substansi penyusun 

kerak bumi 
d. Arus konveksi di bawah kerak 

bumi 
e. Stratigrafi batuan penyusun kerak 

bumi 
 

4. Bentuk muka bumi berikut yang 
merupakan hasil bentukan dari proses 
patahan adalah : 
a. Perbukitan dan pegunungan 
b. Lipatan dan Peneplain 
c. Flexuur dan horst 
d. Graben dan Ponor 
e. Doline dan Tombolo 

 
 
 

5. Daratan besar yang menjadi benua 
Amerika Selatan dari gambar 
pergerakan benua berikut ditunjukkan 
oleh nomor …. 

 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 
e. 6 

 
6. Daerah daratan yang menjadi tempat 

pasang surutnya air laut, disebut : 
a. Pantai 
b. pesisir 
c. Lepas Pantai 
d. Tepi pantai 
e. Dangkalan  

 
7. Karena faktor tenaga Endogen, dasar 

laut mengalami pengangkatan 
sehingga menimbulkan jenis laut : 
a. Trangresi 
b. Ingresi 
c. Regresi 
d. Turbulensi 
e. Segregasi 

 
8. Berikut ini merupakan karakteristik 

Laut pada zona neritik, kecuali : 
a. Kedalaman 0 – 200 meter 
b. Banyak terdapat ikan 
c. Sinar matahari sampai ke dasar 
d. Terdapat terumbu karang 
e. Merupakan batas pasang naik dan 

surut air laut. 
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9. Gejala vulkanik yang dapat 
dimanfaatkan untuk pembangkit listrik 
tenaga panas bumi yang disebut : 
a. Geothermal 
b. Ocean Thermal Energy 

Conservation 
c. Geodesi 
d. Geofisika 
e. Hot Spring Water 

 
10. Perhatikan gambar di bawah ini!  

 

 

 

 

 

Yang di tunjukan oleh nomor 3 
disebut… 

a. Batolit  
b. Sill  
c. Apofisa  
d. Diatrema  
e. Intrusi korok  

 
11. Berdasarkan kondisi geologisnya, 

Indonesia dilalui oleh dua rangkaian 
sirkum pegunungan di dunia, yakni 
sirkum Mediterania dan Sirkum 
Pasifik. Berikut ini merupakan daerah 
di Indonesia yang tidak dilalui oleh 
sirkum Mediterania, yaitu : 
a. Pulau Seram 
b. Pulau Sulawesi 
c. Pulau Lombok 
d. Pulau Bali 
e. Pulau Flores 

 

12. Berikut ini merupakan negara 
berbatasan langsung dengan sebelah 
Utara Indonesia, Kecuali : 
a. Filiphina 
b. Palau  
c. Malaysia 
d. Myanmar 
e. Singapura 

 
13. Provinsi Kepulauan Riau merupakan 

salah satu provvinsi yang baru berdiri 
di Indonesia. Adapun ibukota dari 
Provinsi ini adalah : 
a. Pekan Baru 
b. Tanjung Pinang 
c. Pangkal Pinang 
d. Karimun 
e. Batam 

 
14. Berikut ini yang tidak termasuk 

kedalam pulau-pulau kecil yang 
berada di wilayah Indonesia, adalah : 
a. Pulau Wetar 
b. Pulau Obi 
c. Pulau Natuna 
d. Pulau Seraya 
e. Pulau Lingga 

 
15. Martapura merupakan tempat usaha 

penambangan di Indonesia yang 
menambang bahan galian : 
a. Tembaga 
b. Emas 
c. Perak 
d. Intan 
e. Timah 

 
16. Daerah yang memiliki peternakan 

hewan besar seperti sapi, kerbau dan 
kuda adalah : 
a. Nusa Tenggara 
b. Kalimantan 
c. Sulawesi 
d. Sumatera 
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e. Madura 
 

17. Garis pada peta yang menghubungkan 
daerah-daerah yang memiliki 
temperatur udara yang sama, yaitu : 
a. Isotherm 
b. Isobar 
c. Isohyet 
d. Isohalin 
e. Isonept 

 
18. Daerah yang ditunjukan oleh panah 

dibawah memiliki iklim :  
 
 
 
 
 
 
 

a. Tropis 
b. Subtropis 
c. Sedang 
d. Dingin 
e. Kutub 

 
19. Jenis pembagian iklim di Dunia 

berdasarkan perbandingan antara 
jumlah rata-rata bulan kering dan 
bulan basah adalah berdasarkan iklim 
: 
a. Schmidt Fergusson 
b. Junghun 
c. Oldeman 
d. Mohr 
e. Koppen 

 
20. Faktor – faktor yang mempengaruhi 

persebaran flora dan Fauna di muka 
bumi, yaitu kecuali : 
a. Iklim 
b. Tanah 
c. Batuan 

d. Relief  
e. Manusia 

 
21. Berikut ini adalah fauna Indonesia 

 1. Babirusa  4. Komodo 
2. Orang Utan  5. Harimau  
3. Burung Maleo 6. Kasuari 
Jenis fauna di atas yang termasuk 
kedalam jenis fauna walacea yaitu : 
a. 1,2,5 
b. 3,4,5 
c. 1,3,4 
d. 2,4,6 
e. 3,5,6 

 
22. Undang – undang yang mengatur 

tentang pelestarian flora dan fauna di 
Indonesia, yaitu : 
a. UU No. 7 Tahun 1967 
b. UU No. 5 Tahun 1976 
c. UU No. 5 Tahun 1987 
d. UU No 5  Tahun 1967 
e. UU No. 6 Tahun 1987 
 

23. Berikut ini yang termasuk peta 
tematik ( khusus ) adalah : 
a. Peta Pariwisata 
b. Peta Korografi 
c. Peta Militer 
d. Peta Rupabumi 
e. Peta Topografi 

24. Objek pada peta yang paling tepat 
digambarkan dengan simbol kualitatif, 
yaitu : 
a. Kepadatan Penduduk 
b. Kerapatan Hutan 
c. Produktivitas lahan 
d. Kadar Pencemaran 
e. Persentase penggunaan lahan 

 
25. Diketahui sebuah peta berskala 1: 

21.000 akan diperbesar menjadi tiga 
kali lipat, maka skala peta tersebut 
berubah menjadi : 
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a. 1 : 42.000 
b. 1 : 63.000 
c. 1 : 11.000 
d. 1 : 70.000 
e. 1 : 7000 

 
26. Luas Provinsi Banten adalah 0,86 

km2, apabila provinsi banten 
dipetakan dengan skala 1: 250.000, 
maka luas di peta adalah : 
a. 34.400 km2 
b. 68.800 km2 
c. 103.200 km2 
d. 137.600 km2 
e. 172.000 km2 

 
27. Pada peta tercantum skala grafis 0 

sampai 5 km dengan potongan hitam-
putih masing-masing 1 cm.kalau  
skala ini ditulis dengan skala angka 
(numerical scale) perbandingannya 
adalah…. 
a. 1 : 100.000  
b. 1 :  50.000  
c. 1 : 5.000 
d. 1 : 1.000 
e. 1 : 500.000 

 
28. Berikut ini merupakan manfaat dari 

peta, kecuali : 
a. Menentukan arah dan jarak 
b. Menunjukkan ketinggian dan 

kemiringan suatu tempat 
c. Menggambarkan gambar dan 

bentuk fenomena baik  fisik 
maupun non fisik 

d. Menyajikan persebaran gejala 
alami dan nonalami. 

e. Menunjukkan lokasi relatif suatu 
objek di permukaan bumi. 
 

29. Jenis proyeksi peta yang menekankan 
kesamaan jarak  daerah pada peta 

dangan objek sebenarnya di muka 
bumi adalah proyeksi : 
a. Conform 
b. Equivalent 
c. Equidistant 
d. Orthomorfic 
e. Equal Area 

 
30. Dasar untuk menentukan waktu 

adalah meridian pangkal. Waktu 
Indonesia bagian timur berdasarkan 
meridian pangkal adalah : 
a. 1000 BT 
b. 1100 BT 
c. 1200 BT 
d. 1050 BT 
e. 1350 BT 

 
31. Berikut ini merupakan daerah di 

Indonesia yang dilewati oleh garis 
khatulistiwa, kecuali : 
a. Samarinda 
b. Pontianak 
c. Pekanbaru 
d. Gorontalo 
e. Palu 

 
32. Di antara provinsi di bawah ini yang 

merupakan Provinsi dengan daerah 
terluas adalah : 
a. Nusa Tenggara Timur 
b. Jawa Timur 
c. Kalimantan Tengah 
d. Bengkulu 
e. Sulawesi Utara 

 
33. Selat yang membatasi antara Pulau 

Sumatera dengan Pulau Kalimantan 
adalah : 
a. Selat Malaka 
b. Selat Sunda 
c. Selat Karimata 
d. Selat Makassar 
e. Selat Dempo 
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34. Proses presipitasi pada gambar siklus 

air berikut ditnjukkan oleh huruf … 
 

 
a.  I 
b.  II 
c.  III 
d.  IV 
e.  V 

35. Letak astronomis Indonesia di lintang 
rendah, di antara 6  LU  -  11 LS 
sehingga berada di daerah angin pasat 
dan DKAT. Hal ini berakibat sering 
terjadi hujan sekalipun pada musim 
kemarau, yang disebut hujan…. 
a. Frontal  
b. Orografis  
c. Zenithal  
d. Siklon  
e. Lokal  

 
 

36.  
 
 
 
 
 
Gambar diatas merupakan proses 
terjadinya hujan : 
a. Orografis 
b. Frontal 
c. Zenithal 
d. Konveksi 
e. Siklon 

 

37. Salah satu karakteristik profil fisik 
sungai bagian hilir adalah… 
a. Erosi dominan bersifat vertical  
b. Banyak terbentuk meander  
c. Lembah sungai curam  
d. Arus sungai deras  
e. Batu sungai besar dan runcing  

 
38. Berikut ini merupakan sungai di 

Indonesia yang debitnya airnya 
dipengaruhi oleh musim, dimana saat 
musim hujan debitnya besar 
sementara saat kemarau jumlahnya 
berkurang ( tidak kering ), adalah : 
a. Sungai Mahakam 
b. Sungai Batanghari 
c. Sungai Musi 
d. Sungai Bengawan Solo 
e. Sungai Kapuas 

 
39.  Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat salinitas ( kadar garam ) dilaut 
adalah dibawah ini, kecuali : 
a. Besarnya Curah Hujan 
b. debit air tawar dari sungai  
c. Tingkat penguapan air laut 
d. Jenis Organisme yang hidup 
e. Arus Laut 
 

40. Karakteristik dari lapisan Mesosfer 
pada atmosfer adalah : 
a. Tempat peristiwa cuaca seperti 

hujan, awan, dan lain-lain. 
b. Tempat hancurnya meteor 
c. Terdapat lapisan ionosfer yang 

mampu memantulkan gelombang 
radio 

d. Lapisan Yang mengandung ozon 
( O3 ) 

e. Berada pada ketinggian 80 – 500 
km 
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41. Berikut ini merupakan unsur-unsur 
gas yang menyusun bumi dari yang 
terbesar hingga terkecil, adalah : 
a. Nitrogen, Oksigen, Karbon 

Dioksida, Argon, dll. 
b. Nitrogen, Karbon Dioksida, 

Oksigen, Argon, dll. 
c. Oksigen, Nitrogen, Karbon 

Dioksida, Argon, dll. 
d. Oksigen, Karbon dioksida, 

Argon, Nitrogen, dll. 
e. Oksigen, Karbon Dioksida, 

Nitrogen, Argon, dll. 
 

42. Penyebaran panas oleh gerakan udara 
dengan araah yang mendatar disebut : 
a. Konveksi 
b. Adveksi 
c. Konduksi 
d. Radiasi 
e. Refleksi 

 
43. Berikut ini merupakan fungsi dari 

adanya atmosfer, kecuali : 
a. Melindungi bumi dari kejatuhan 

meteor 
b. Menjaga stabilitas suhu bumi 
c. Melindungi bumi dari radiasi 

sinar matahari yang berbahaya 
d. Menjaga bumi dari gravitasi 

planet lain 
e. Pemantulan gelombang radio 

 
44. Seorang ahli kependudukan yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan 
penduduk akan lebih cepat 
dibanddinghkan pertumbuhan 
produksi pertanian, adalah : 
a. Thomas Robert Malthus 
b. Homer Hoyt 
c. E.W. Burgess 
d. Edward Ullman 
e. Max Weber 

 

45. Jumlah penduduk di suatu negara 
dapat diketahui melalui beberapa cara 
dibawah ini, kecuali : 
a. Sensus Penduduk 
b. Survei penduduk 
c. Data Migrasi penduduk 
d. Registrasi Penduduk 
e. Pencacahan Penduduk 

 
46. Jumlah Penduduk Bandung 

pertengahan tahun 2010 berjumlah 
11.000.000 orang. Pada tahun tersebut 
tedapat kematian 200.000 orang. 
Angka kematian kasar penduduk 
Bandung pada tahun tersebut adalah : 
a. 18 
b. 19 
c. 20 
d. 21 
e. 22 

 
47. Sensus  yang dikenakan kepada 

seluruh penduduk yang benar – benar 
bertempat tinggal di wilayah tersebut 
disebut sensus : 
a. De Facto 
b. De Jure 
c. House Holder 
d. Canvasser 
e. Registrasi 

 
48. Data awal tahun 2011, jumlah 

penduduk di RW 03 Kecamatan 
Sukasari, berjumlah 7500 jiwa. 
Sedangkan natalitas = 45 %, 
mortalitas = 25 %. Penduduk yang 
masuk = 19 jiwa dan penduduk yang 
keluar = 9 jiwa. Jadi, jumlah 
penduduk total pada akhir tahun 
adalah : 
a. 8.992 jiwa 
b. 7.760 jiwa 
c. 9.010 jiwa 
d. 8.660 jiwa 
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e. 8.007 jiwa 
 

49. Berikut ini yang tidak termasuk 
kedalam faktor-faktor yang 
mendorong mortalitas, adalah : 
a. Sarana kesehatan yang kurang 

memadai 
b. Bencana Alam 
c. Tindakan bunuh diri dan 

pembunuhan 
d. Tingginya aktivitas manusia 
e. Rendahnya tingkat pendidikan 

penduduk. 
 

50. Yang menjadi indikator pembangunan 
manusia ( Human Development 
Indeks ) adalah dibawah ini, kecuali : 
a. Angka Harapan hidup 
b. Angka Buta Huruf 
c. Tingkat penghasilan 
d. Angka CDR 
e. Kelengkapan sarana dan 

prasarana 
 

 
51.  

 
 
 
 

Piramida penduduk diatas 
menggambarkan bahwa :  
a. Mayoritas penduduk berusia 

muda 
b. Mayoritas Penduduk usia Tua 
c. Natalitas = Mortalitas 
d. Natalitas < Mortalitas 
e. Pertumbuhan Cenderung Turun 

 

52. Rasio Ketergantungan penduduk suatu 
negara dihitung dari komposisi 
penduduk menurut : 
a. Umur 
b. Jenis Kelamin 
c. Agama 
d. Mata Pencaharian 
e. Tempat Tinggal 

 
53. Diketahui data penduduk daerah 

Lembang adalah sebagai berikut : 
1. Jumlah Penduduk total= 30.000 

jiwa 
2. Jumlah penduduk laki-laki = 

14.000 jiwa 
3. Jumlah penduduk usia produktif = 

20.000 jiwa 
Berdasarkan data tersebut, maka sex 
ratio di daerah Lembang adalah : 
a. 50 
b. 66,7 
c. 87,5 
d. 114,3 
e. 200 

 
54. Komposisi penduduk menurut umur 

termasuk golongan produktif adalah 
penduduk yang berusia : 
a. 15-50 tahun 
b. 15-60 tahun 
c. 15-64 tahun 
d. 20-50 tahun 
e. 20-60 tahun 

 
55. Berikut ini merupakan dampak yang 

ditimbulkan jika rasio ketergantungan 
di suatu negara besar, kecuali : 
a. Turunnya Pendapatan perkapita 
b. Kemampuan menabung 

masyarakat menjadi rendah 
c. Pertumbuhan ekonomi menjadi 

lambat 
d. Merajalelanya kemiskinan dan 

krimnalitas 
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e. Tingginya angka urbanisasi 
 

56. Suatu negara yang kota-kotanya 
memiliki pusat pertumbuhan 
penduduk yang merata, berpengaruh 
pada jumlah : 
a. Kelahiran yang cukup seimbang 
b. Kematian yang relatif seimbang 
c. Urbanisasi yang cukup seimbang 
d. Ekspor yang relatif seimbang 
e. Tenaga kerja yang relatif 

seimbang 
 

57. Berikut ini merupakan berbagai 
macam masalah kependudukan yang 
terjadi di Indonesia, kecuali : 
a. Kualitas penduduk rendah 
b. Beban ketergantungan besar 
c. Tingkat pertumbuhan penduduk 

rendah 
d. Jumlah penduduk besar 
e. Penyebaran Penduduk tidak 

merata 
 

58. Berikut ini yang bukan merupakan 
tujuan dari adanya program 
transmigrasi, adalah : 
a. Meratakan persebaran penduduk 
b. Mengembangkan daerah produksi 

yang baru 
c. Memupuk rasa persaudaraan 

bangsa Indonesia 
d. Membuka kesempatan kerja 
e. Meningkatkan persaingan di 

daerah tujuan 
 

59. Pembangunan Waduk Sinar Mulia 
mengharuskan pemerintah untuk 
memindahkan penduduk beserta 
perangkat desa ke daerah lain. Model 
pemindahan penduduk seperti diatas 
termasuk jenis transmgrasi : 
a. Umum 
b. Sektoral 

c. Spontan 
d. Bedol Desa 
e. Lokal 

 
60. Perpindahan penduduk dari suatu 

tempat ke tempat lain yang sifatnya 
sementara dan hanya untuk memenuhi 
kebutuhan, misalnya untuk bekerja 
disebut : 
a. Weekend 
b. Urbanisasi 
c. Transmigrasi 
d. Commuter 
e. Emigrasi 

 
61. Perhatikan pernyataaan berikut ! 

1. Melaksanakan sensus 
2. Pembatasan usia minimal 

pernikahan 
3. Mengatur komposisi penduduk 
4. Memperluas kesempatan kerja 
5. Melakukan transmigrasi 
Upaya untuk mengatasi masalah 
kependudukan di Indonesia dapat 
dilakukan melalui : 
a. 1,2 dan 3 
b. 1,3 dan 4 
c. 1,3 dan 5 
d. 2,4 dan 5 
e. 3,4 dan 5 

 
62. Indikator dari negara berkembang 

dibawah ini adalah : 
a. Angka kelahiran dan Kematian 

tinggi 
b. Angka pertumbuhan penduduk 

kecil 
c. Pendaapatan penduduk umunya 

tinggi 
d. Komoditas ekspor berasal dari 

produk olahan ( industri 0 
e. Tingkat pendidikan tinggi 
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63. Berikut ini adalah daftar negara: 
  1. Swedia  4. Afrika 
2. Jepang  5. Brazil 
3. Amerika Latin 6. Norwegia 
Dari negara-negara di atas, yang 
termasuk kedalam negara maju 
adalah nomor : 
a. 1,3,4 
b. 1,5,6 
c. 1,2,6 
d. 2,3,4 
e. 2,3,6 

 
64. Menurut Bank Dunia ( world Bank ) 

pada tahun 1997 negara yang 
dikategorikan sebagai negara 
berpendapatan menengah ( middle 
income ) adalah negara yang  
memiliki pendapatan perkapita : 
a. < US$ 510 
b. US$ 510 - 785 
c. US $ 785 – 3.125 
d. US$ 3.125 – 9.655 
e. > US$ 9.656 

 
65. Negara maju pada umumnya memiliki 

tingkat perkembangan industri yang 
tinggi. Faktor yang mendorong 
perkembangan industri di negara maju 
adalah : 
a. Ketersediaan suamber daya alam 
b. Kualitas sumber daya manusia 
c. Pendapatan perkapita tinggi 
d. Faktor politik dan budaya 
e. Luas wilayah negaranya 

 
66. Berikut ini yang tidak termasuk pada 

pola pengembangan wilayah di negara 
maju menurut Sikander dan Malik, 
adalah : 
a. Pola Metropolis Menyebar 
b. Pola Metropolis Galaktika 
c. Pola Metropolis sabuk 
d. Pola Metropolis Bintang 

e. Pola Metropolis cincin 
 

67. Negara industri yang masih 
digolongkan sebagai negara 
berkembang adalah : 
a. Taiwan 
b. India 
c. RRC 
d. Korea Selatan 
e. Singapura 

 
68. Masalah penting dalam pengelolaan 

kota menurut Cheema adalah, kecuali 
: 
a. Pembiayaan kota 
b. Keterjangkauan wilayah 
c. Perumahan kota 
d. Sektor informal 
e. Kapasitas kelembagaan kota 

 
69. Negara yang tidak ternmasuk anggota 

G-8 di bawah ini adalah : 
a. Inggris 
b. Jerman 
c. Swiss 
d. Kanada 
e. Rusia 

 
70. China merupakan salah satu negara 

industri besi baja terbesar di dunia. 
Adapun kota – kota industri utamanya 
adalah : 
a. Shanghai, Beijing, Tianjing 
b. Kanton, Wuhan, Chunhking 
c. Herbin, Kanton, Shanghai 
d. Guangzhou, Kanton, Beijing 
e. Lanchow, Beijing, Wuhan 

 
71. Faktor geografis yang mempengaruhi 

Amerika Serikat dan Kanada menjadi 
negara yang maju adalah sebagai 
berikut : 
a. Tingkat pengetahuan dan 

teknologi yang tinggi 
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b. Kualitas sumber daya manusia 
yang mendukung 

c. Memiliki deposit minyak dan gas 
bumi yang cukup banyak 

d. Memiliki daerah pemasaran yang 
luas 

e. Sistem pemasaran yang baik dan 
terorganisasi 
 

72. Berikut ini merupakan batas sebelah 
barat Benua Asia, kecuali : 
a. Laut Merah 
b. Laut Kaspia 
c. Pegunungan Ural 
d. Selat Bering 
e. Laut Hitam 

 
73. Danau Great Bear, yang merupakan 

salah satu danau terbesar di dunia 
terletak di negara : 
a. Tanzania 
b. Amerika Serikat 
c. Kanada 
d. Uganda 
e. Kenya 

 
74. Sebagian besar negara-negara di 

Eropa Tengah merupakan negara yang 
maju. Berikut ini yang merupakan 
negara maju di kawasan Eropa Tengah 
adalah : 
a. Rusia 
b. Jerman 
c. Meksiko 
d. Austria 
e. Inggris 

 
75. Bangladesh merupakan negara di 

Benua Asia yang memiliki ibukota 
yang terletak di : 
a. Dhaka 
b. Burma 
c. Chittagong 
d. Abu Dhabi 

e. Islamabad 
 

76. Negara yang ditunjukkan oleh tanda 
panah disamping 
adalah negara :  
a. Turkmenistan 
b. Afganistan 
c. Pakistan 
d. India 
e. Bangladesh 

 
77. Perancis merupakan salah satu negara 

yang terletak di Benua Eropa. Negara 
ini termasuk pada negara Eropa 
bagian : 
a. Utara 
b. Barat 
c. Tengah 
d. Selatan 
e. Timur 

 
78. Negara di Amerika Latin yang 

merupakan negara penghasil kopi 
nomor satu di dunia adalah : 
a. Brazil 
b. Argentina 
c. Bolivia 
d. Peru 
e. Venezuela 
 

79. Pulau terbesar di negara Jepang 
adalah: 
a. Hokkaido 
b. Honshu 
c. Kyushu 
d. Shikoku 
e. Tso Syima 
 

80. Salah satu Organisasi PBB yang 
menangani masalah keadilan sosial 
ekonomi dan kesejahteraan taraf hidup 
buruh pekerja, adalah : 
a. IMF 
b. ILO 
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c. IBRD 
d. FAO 
e. GATT 

 
81. Berikut ini merupakan negara-negara 

yang menjadi anggota dari Organisasi 
OPEC,  kecuali : 
a. Kuwait 
b. Irak 
c. Venezuela 
d. Ekuador 
e. Turki 

 
82. Organisasi internasional yang 

bertujuan untuk memperkuat 
pertumbuhan ekonomi dan 
mempererat komunitas negara – 
negara di kawasan Asia Pasifik, 
adalah : 
a. OPEC 
b. APEC 
c. AFTA 
d. NATO 
e. UNO 

 
83. Berikut ini merupakan negara pendiri 

ASEAN, kecuali : 
a. Indonesia 
b. Malaysia 
c. Singapura 
d. Vietnam 
e. Thailand 

 
84. Dengan posisinya yang strategis, 

kawasan Asia Tenggara mampu 
menghasilkan beberapa komoditas 
terbesar didunia, diantara adalah  : 
a. Minyak 
b. Timah 
c. Kopi 
d. Teh 
e. Emas 

 
 

85. Pusat industri tekstil negara India 
berada di kota : 
a. Bombay 
b. Calcutta 
c. Madras 
d. New delhi 
e. Bangalore 

 
86. Hasil tambang utama dari negara 

Jerman, yaitu : 
a. Bijih besi dan tembaga 
b. Tembaga dan timah 
c. Kobalt dan Seng 
d. Batubara dan bijih besi 
e. Minyak bumi dan batubara 

 
87.  

 
 
 
Bendera diatas merupakan bendera 
dari negara :  
a. Singapura 
b. Fhilipina 
c. Malaysia 
d. Thailand 
e. Brunai Darussalam 

 
88. Sebagian besar dari daratan di negara 

Malaysia adalah berupa : 
a. Hutan 
b. Perkebunan 
c. Perikanan 
d. Pertambangan 
e. Pertanian 
 

89.  Negara yang terletak dikawasan Asia 
yang terletak di ujung selatan daratan 
India adalah : 
a. India 
b. Myanmar 
c. Bangladesh 
d. Sri Langka 
e. Nepal 

Biru 

Merah 
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90. Negara Selandia Baru ( New Zealand 
) merupakan negara yang paling dekat 
dengan daratan Antartika. Adapun 
orang yang pertama kali menemukan 
daratan ini adalah: 
a. James Cook 
b. Abel Tasman 
c. Bartholomeus Dias 
d. Christopher Colombus 
e. Vasco da Gama 

 
91. Yang merupakan benua terbesar 

kedua di Dunia adalah : 
a. Asia 
b. Amerika 
c. Eropa 
d. Afrika 
e. Antartika 

 
92. Segitiga bermuda yang menjadi salah 

satu tempat misterius di dunia terletak 
di samudera : 
a. Pasifik Utara 
b. Pasifik Selatan 
c. Atlantik Utara 
d. Atlantik Selatan 
e. Hindia 

 
93. Berikut ini merupakan laut tepi di 

Samudera Hindia, kecuali : 
a. Laut Andaman 
b. Teluk Arabia 
c. Teluk Benggala 
d. Teluk Persia 
e. Laut Maluku 

 
94. Samudera yang memiliki nama lain 

laut teduh, dan terletak di tepi laut 
China dan laut jepang, adalah 
samudera : 
a. Hindia 
b. Pasifik 
c. Atlantik 
d. Arktik 

e. Antartika 
 

95. Negara di Benua Afrika berikut yang 
merupakan bekas dari jajahan negara 
Inggris adalah : 
a. Afrika Selatan 
b. Madagaskar 
c. Mesir 
d. Ethiopia 
e. Kongo 

 
96. Berikut ini merupakan karakteristik 

dari Benua Antartika, kecuali : 
a. Suhu rata-rat rendah 
b. Kelembaban udara rata-rata 

rendah 
c. Ketinggian Tanah rata-rata tinggi 
d. Curah Hujan tinggi 
e. Hampir seluruh daratan diselimuti 

es tebal 
 

97. Suatu fenomena alam berupa cahaya 
yang terjadi pada malam hari di 
daerah lintang tinggi dinamakan : 
a. Fatamorgana 
b. Aurora 
c. Auriga 
d. Crepuscular Rays 
e. Cosmos Rays 

 
98. Pada tanggal 8 Mei 2011 yang lalu, 

diadakan konferensi tingkat tinggi ( 
KTT ) ke- 18 untuk membahas 
mengenai keinginan Timor Leste 
untuk menjadi anggota ASEAN yang 
diselenggarakan di : 
a. Bangkok 
b. Jakarta 
c. Kuala Lumpur 
d. Singapore 
e. Hanoi 
f. Serawak 
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99. Negara di Asia Tenggara yang 
terkenal dengan beras sebagai 
komoditas ekspornya, yaitu : 
a. Indonesia 
b. Myanmar 
c. Malaysia 
d. Thailand 
e. Laos 

 
100. Sarana transportasi utama di 

Indonesia sebagai negara kepulauan 
seharusnya berupa: 
a. Kereta api 
b. Jalan raya 
c. Pesawat udara 
d. perahu 
e. bus antar pulau 
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