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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 tandasilang  (X) pada huruf   A, B, C atau  D.
4. Bila ingin mengganti jawaban, berilah  tanda dua garis datar pada jawabanyang baru.Contoh: 1. A B C     D E
5. Lembar jawaban harus diisi dengan menggunakan ballpoint/tinta, tidakboleh menggunakan pensil.
6. Selama mengerjakan soal tidak diperbolehkan  menggunakan kalkulatoratau  alat hitung lainnya.



Isilah pertanyaan berikut dengan pilihan jawaban yang paling tepat !

1. Pembangunan pabrik semen perlumemperhatikan keberadaan gunungbatu kapur, sarana transportasi, danpemasaran. Pertimbangan tersebutdidasarkan pada kosep Geografi yaitu… .a. Konsep diferensiasi areab. Konsep interaksi/independensic. Konsep keterkaitan keruangand. Konsep keterjangkauane. Konsep lokasi2. Dalam konteks fenomena keruanganterdapat perbedaan kenampakanstrutkur, pola dan proses. Strukturkeruangan berkenaan dengan denganelemen-elemen pembentuk ruang.Elemen-elemen tersebut dapatdisimbulkan dalam tiga bentuk utama,yaitu kecuali:a. Kenampakan titikb. Areal featuresc. Kenampakan ruangd. Kenampakan garise. Kenampakan bidan3. Geografi adalah ilmu yang berusahauntuk menguraikan danmenginterpretasikan karakter suatutempat dengan tempat lainnya di bumisebagai tempat kehidupan. Pengertianini dikemukakan oleh …a. Hartshorneb. Fieldingc Semi Loka karya IKIP Semarang 1988d. Haggete. Cirricone & Ainsworth

4. Wilayah Garut bagian Selatanmerupakan wilayah yang berbukit-bukit dan banyak penduduknyabermata pencaharian sebagai petani.Hal tersebut berkenaan dengankonsep geografi....a. Lokasib. Morfologic. Nilai kegunaand. Interaksi/interdependensie. Pola5. Dalam studi geografi, mempelajaribanjir lebih baik menggunakanpendekatan kelingkungan yaitudengan focus kajian pada :a. Mengidentifikasi kondisi fisik dilokasi tempat terjadinya banjir dantanah longsor.b. Mengidentifikasi gagasan, sikap danperilaku masyarakat setempatdalam mengelola alam di lokasitersebut.c. Mengidentifikasi sistem budidayayang dikembangkan untukmemenuhi kebutuhan hidup.d. Menganalisis hubungan antarasistem budidaya dengan hasil dandampak yang ditimbulkan.e. Mencari alternatif pemecahan ataspermasalahan yang terjadi.6. Membahas hal-hal yang berkenaandengan letak atau lokasi suatu wilayah,bentuk muka buminya, luas area danbatas-batas wilayah yang mempunyaiciri-ciri khas tertentu dalam kajian



geografi termasuk dalam kajianaspek... .a. Biotikb. Topografic. Abiotikd. Budayae. Politik7. Pemukiman penduduk di sekitar desaSukamulya memanjang mengikuti relkereta api. Gejala ini sesuai dengankonsep geografi yaitu konsep....a. Lokasib. Morfologic. Polad. Interaksie. Interependensi8. Contoh  untuk batas divergen yangbenar adalah:a. Daerah Indiab. Daerah timurlaut Afrikac. Daerah Mendenicod. Daerah asiae. Daerah lempeng Amerika utara9. Vulkanisme yang terjadi pada deretanKepulaua Hawaii merupakan jenis …a. Vulkanisme intra plateb Vukanisme pada zona subduksic. Vulkanisme konvergensi antar plated. Vulkanisme jalur transforme. Vulkanisme tepian lempeng10. Tata surya yang terdiri atas matahari,bumi, bulan, planet, serta asteroidapada mulanya berbentuk nebula ataukumpulan bintang yang menyerupaiawan atau gas dengan massa yangberat. Melalui proses pendinginan,

nebula tersebut berubah menjadibumi, bulan, matahari, dan planet –planet. Pernyataan di atas merupakanungkapan dari teori…a. Forest Ray Moultonb. T.C Chamberlainc. Immanuel Kantd. Alfred Lothar Wegenere. George Louis Leelere Comte deBuffon11. Di daerah dua lempeng salingbertumbukan Di daerah pertumbukandua lempeng terjadi beberapafenomena, yaitu:a. Perenggangan lempeng yangdisertai pertumbukan kedua tepilempeng tersebutb. Pembentukan tanggul dasarsamudera di sepanjang tempatperenggangan lempengc. Aktivitas vulkanisme laut dalamyang menghasilkan lava basaberstruktur bantal dan hamparanleleran lava yang encerd. Terdapat aktivitas vulkanisme,intrusi, dan ekstrusi.e. Aktivitas gempa di dasar laut dansekitarnya.12. Titik tolak teori Alfred Lothar Wegener(1880-1930) antara lain:a. Adanya persamaan yang mencolokantara garis kontur pantai baratBenua Amerika Utara dan Selatandengan garis kontur pantai baratEropa dan Afrikab. Daerah Greenland sekarang inibergerak mendekati daratan Eropa



c. Batas Samudera Hindia makinmendesak ke selatand. Samudera Atlantik menjadi semakinsempit karena Benua Amerikamasih terus melangsungkangerakannya ke arah barat.e. Adanya kegiatan seismik yang luarbiasa di sepanjang Patahan St.Andreas, dekat pantai baratAmerika Serikat.13. Faktor penyebab terjadinyapergeseran lempeng tektonik bumiadalah …a. Variasi relief permukaan bumib. Arus konveksi di bawah kerak bumic. Perbedaan substansi penyusunkerak bumid. Stratigrafi batuan penyusun kerakbumie. Ketidakmerataan persebaran lautdan benua14. Morfologi karst terdapat di daerahdengan batuan yang berupa…
a. Batu pasirb.. Batu lempungc. Batu sabakc. Batu gampinge. Batu lanau15. Teori yang mengemukakan bahwakulit bumi di daerah kutub sajamelainkan seluruh permukaan bumikemudian menekan permukaan bumiyang menyebabkan adanya retakan-retakan . retakan tersebut yangmerupakan bakal terjadinyasamudera. Teori ini dikemukaka oleh…

a. J.H.F. Umgroveb. V.J. Vernanskyc. Sahala hutabaratd. Alfred Wegenere. V.V Belousof16. Gambar di bawah menunjukan jenisbatuan:

a. Batuan bekub. Batuan sedimenc. Batuan metamofd. Igneous rockse. Batuan vulkanik17. Berikut ini merupakan bentukan alamyang terbentuk karena prosessedimentasi di daerah marine, kecuali :a. Tombolob. Spitc. Meanderd. Bare. Gosong laut18. Sejak pertengahan 2008, ada limaobjek angkasa yang diklasifikasikansebagai planet kerdil. Orbit planet-planet kerdil, kecuali ….
a. Eris
b. Makemake
c. Haumea
d. Pluto
e. Ceres



19. engan curah hujan yang tinggisepanjang tahunnya, maka jenispelapukan yang paling banyak terjadidi Indonesia adalah pelapukan...a. Fisisb. Mekanikc. Organisd. Biologise. Kimiawi20. Di bawah ini yang merupakan batuansedimen berdasarkan tempatpengendapanya, yang merupakanbatuan sedimen teristis adalah…a. Batu karangb. Batu morenac. Batu limd. Batu tufe. Batu pasir21. Jika diketahui kelembaban Nisbi 80%,uap air maksimal yang dikandung 20grpada suhu 20 C. berapakah jumlah uapair yang ada di udara? …a. 14 gr/m3b. 15 gr/m3c. 16 gr/m3d. 17 gr/m3e. 18 gr/m322. Usaha untuk menanggulangi lahankritis dibawah ini yang tidak termasukkedalam metode vegetatif adalah..a. Crop Rotationb. Penanaman secara konturc. Pembuatan terasseringd. Reboisasie. Tanaman penutup

23. Data cuaca hasil recording dapatdikumpulkan secara kesinambungan.Data data tersebut diantaranya,
kecuali…a. Suhub. Gerak bumic. Angind. Hujane. Lamanya penyinaran matahari24. Ciri iklim katulistiwa basah, ialah…a. Mempunyai pertemuan dua massaudara yang berbeda suhunyab. Mempunyai  jenis hutan organicsebagai produk pegunungannyac. Musim berubah karna dominan daritropical maritimed. Lokasinya disebelah-menyebelahlintang Cencer, GBU dan lintangCapriconus, GBSe. Sering sekali terjadi siklon sejukyang berasal dari massa udarakutub maritim25. Faktor penyebab terjadinyapencemaran air dan tanah adalah…a. Logam berat dan sampah plastikb. Sengkedan dan reboisasic. Pestisida dan penumpukand. Sampah plastik dan sampah organike. DDT  dan pemupukan26. Sifat-sifat iklim bio Indonesia sebagaiberikut:a. Mempunyai amplitude suhutahunan (antara bulan-bulanterpanas dan terdingin) relativebesar,b. Lengas nisbi tahunan rata-rata 60%



c. Tekanan udara selalu minimum(doldrums)d. Endapan hujan tahunan rata-rata4000 milimetere. Angin muson tidak berganti arahsetiap tahun27. Mempengaruhi hilangnyapanas,mendorong beberapa gangguankulit, membuat orang kurang enakbadan, menambah kadar air,mendorong mikro organisme,mendorong oksidasi. Adalah pengaruhiklim terhadap hewan, manusia danbahan-bahan pada unsurea. Suhub. Kelengasanc. Angind. Debue. Hujan28. Gejala cuaca akibat pencemaranudara yang berlangsung dalamberhari-hari disebut …a. Frostb. Haloc. Aurorad. Smoge. Fog29. Pola aliraan sungai dibawah ini adalahpola...
a. Trelisb. Pinnatec. Rektangulard. Paralel

e. Dendritik30. Temperatur tinggi penguapan tinggi,curah hujan yang banyak sehinggamengakibatkan tingkat salinitasnyarendah (34-35%) adalah letakpenyebaran secara horizontal didaerah …a. Ekuatorb. Daerah Kutubc. Daerah Lintang Sedangd. Daerah Lintang 20° -25° LU/LSe. Daerah Lintang 60° LU/LS31. Sebagian hujan yang jatuh ke daratanakan meresap ke dalam tanah(infiltrasi). Jumlah air yang meresap kedalam tanah juga dipengaruhi olehjenis lapisan batuan. Jenis lapisanbatuan yang sulit untuk meneruskanairr adalah..a. Pasirb. Padasc. Kerikild. Lempunge. Kapur32. Jenis fauna yang sama antara wilayahEthiopian dengan oriental adalah …a. Bisonb. Gajahc. Kanggurud. Raidere. Jerapah33. Berikut ini merupakan laut yangtermasuk kedalam laut tepi dikawasanSamudera Pasifik, kecuali :a. Laut Beringb. Laut Andaman



c. Laut Kuningd. Laut Malukue. Laut Sulawesi34. Suatu daerah X yang terletak padaketinggian 700m dpal mempunyaisuhu 25 C sedangkan daerah Y yangterletak pada ketinggian 1.500m dpal,apabila gradient termis nya 0.6 C ,maka temperature daerah Y adalah …a. 4,7° Cb. 4,8° Cc. 20,2° Cd. 21,2° Ce. 22,2° C35. Batas wilayah perairan di SelatMalaka, antara Indonesia denganMalaysia dinamakan dengan …a. ZEEb. Batas Kontinenc. Laut territoriald. Zona Neritike. Laut bebas36. Salah satu usaha pemerintah untukmelindungi keanekaragaman flora danfauna adalah dengan mendirikan cagaralam dan suaka marga satwa sertataman nasional. Taman NasionalTanjung Puting terdapat di provinsi …a. Sumatera Utarab. Nanggroe Aceh Darussalamc. Kalimantan Tengahd. Kalimantan Timure. Sulawesi Selatan37. Perhatikan jenis-jenis hewan berikut!1. Cendrawasih2. Komodo

3. Maleo4. Anoa5. BadakHewan endemik yang terdapat diWilayah Indonesia BagianTengahterdapat pada nomor …a. 1, 2, dan 3b. 1, 2, dan 4c. 1, 3, dan 4d. 2, 3, dan 4e. 3, 4, dan 538. Berikut ini yang menjadi ciri khas floraIndonesia bagian timur adalah...a. kayu merantib. kayu eucalyptusc. kayu pandan wangid. kayu manise. kayu sengon39. Fauna khas Sulawesi yang berhabitatdi pantai adalah …a. Cendrawasihb. Anoac. Kanggurud. Komodoe. Maleo40. Pengubahan jumlah penduduk yangdisebabkan oleh faktor-faktor kelahiran,kematian dan perpindahan pendudukdisebut :a. Transisi demografib. Pertambahan pendudukc. Dinamika pendudukd. Pengubahan posisi penduduke. Perkembangan penduduk



41. Suatu negara yang mempunyaipiramida penduduk berbentuk batunisan menunjukkan bahwa negaratersebut mempunyai…a. rasio beban tanggungan tinggib. pertumbuhan penduduk cepatc. pertumbuhan penduduk stabild. rasio beban tanggungan rendahe. rasio beban tanggungan sedang42. Variabel pembentuk komposisipenduduk secara social adalah …a. mengelompokkan penduduk kotadan desa pada tahun tertentub. mengelompokkan pendudukkabupaten dan kotamadyac. persentase penduduk yang tinggaldi kota besar dan kota kecild. persentase penduduk berjeniskelamin laki-laki dan perempuanpada tahun tertentu di suatu tempate. mengelompokkan pendudukberdasarkan pendapatan43. Suatu Negara pada awal tahun 2007memiliki jumlah penduduk sebesar20.000.000 jiwa. Banyaknya angkakelahiran sebesar 150.000 jiwa, angkakematian sebesar 125.000 jiwa.Sementara jumlah emigran 21.000jiwa dan imigran 15.000 jiwa. Dapatdihitung pertumbuhan pendudukalaminya adalah …a. 31.000 jiwab. 25.000 jiwac. 12.000 jiwad. 51.000 jiwae. 10.000 jiwa

44. Manfaat dari adanya komposisipenduduk yang disusun menurutumur adalah …a. Mengetahui tingkat pendidikanb. Mengetahui tingkat ekonomic. Mengetahui kepadatan pendudukd. Mengetahui sex ratioe. Mengetahui rasio ketergantungan45. Perhatikan pernyataan di bawah ini :1) Tingkat Pendidikan2) Kesehatan3) Pendapatan per kapitaPernyataan di atas merupakan faktorpenting yang terdapat di dalam …a. Pertumbuhan pendudukb. Dinamika pendudukc. Kualitas pendudukd. Kuantitas penduduke. Pengembangan penduduk46. Berikut ini yang termasuk ke dalamkomposisi penduduk secara geografisadalah ....a. Pengelompokan pendudukberdasarkan usia 45–50 tahunb. Pengelompokan pendudukberdasarkan jenis kelamin tertentuc. Pengelompokan pendudukberdasarkan usia produktif dantidak produktifd. Pengelompokan penduduk di desadan di kotae. Persentase angka kelahiran dankematian pada tahun tertentu



47. Diketahui jumlah penduduk Indonesiatahun 2000 sebanyak 200 juta dengantingkat kelahiran sebesar 2 % dantingkat kematian sebesar 1 %, makapertumbuhan alaminya sebanyak …juta.a. 2b. 1.5c. 3.5d. 1e. 2.548. Grafik piramida penduduk di suatudaerah dapat memberikan informasitentang… kecuali…a. Jumlah tenaga kerjab. Tingkat penghasilanc. Jumlah kelahirand. Rasio jenis kelamine. Jumlah penduduk usia lanjut49. Suatu Negara yang kota-kotanyamemiliki pertumbuhan yang merataakan berpengaruh pada jumlah ….a. Kelahiran yang relative seimbangb. Kematian yang relative seimbangc. Tenaga kerja yang relative seimbangd. Urbanisasi yang relative seimbange. Ekspor yang relative seimbang50. Pada akhir tahun 2009 pendudukprovinsi X sebesar 1.300.000 jiwadengan luas wilayah pertanian 6000km2 dan area yang digunakan untuksekolah, perkantoran, pusatperbelanjaan, dan jalan raya 2500 km2.Maka, diketahui kepadatan agrarisnya…a. 520 orang/km2b. 372 orang/km2

c. 217 orang/km2d. 525 orang/km2e. 153 orang/km2
51. Urbanisasi dapat disebabkan oleh…kecuali …a. Pertumbuhan alami penduduk kotab. Pertumbuhan status dari desamenjadi kotac. Perpindahan penduduk dari desa kekotad. Tingginya tingkat pengangguran didesae. Adat dan agama di desa yanglonggar52. Kayu cendana di Indonesia banyakditemukan di kawasan ....a. Malukub. Nusa Tenggarac. Riaud. Sulawesi Selatane. Lombok53. Tanaman karet memerlukan syarat-syarat fisik :(1) suhu rata-rata tinggi(2) curah hujan rata-rata tinggiTanaman seperti itu cocokdikembangkan di Indonesia karenaIndonesia beriklim :a. muson, dengan hujan sepanjangtahunb. tropis, dengan sinar mataharisepanjang tahunc. muson, dengan sinar mataharisepanjang tahund. laut, dengan sinar mataharisepanjang tahun



e. tropis, dengan hujan sepanjangtahun54. Sumber daya alam tertentu sekaligusdapat merupakan energi dan material.Sumberdaya alam yang mempunyaidwifungsi tersebut adalah …a. Nikelb. Timahc. Yodiumd. Bijih besie. Bauksi55. Hasil pengolahan dari tanaman jagungdi Indonesia adalah ....a. Alkoholb. Maizenac. Ragid. Penambah rasa masakane. Gula56. Produksi gula terbanyak di Indonesiaterletak di daerah …a. Sumatera Selatanb. Madurac. Jawa baratd. Jawa Tengahe. Jawa Timur57. Kerusakan daerah aliran sungai diPulau Jawa adalah sebagai akibat dari….a. Tata guna tanah yang kurang baikb. Banyaknya sungai-sungai besar dipulau Jawac. Ketidakcukupan petani dalamkemampuan pengawetan tanahd. Kepadatan penduduk yangmelampaui batas dalam pemanfaatansumber alam

e. Pergiliran tanaman yang kurangbaik58. Meningkatkan hasil pertanian dengancara memperluas wilayah pertaniandisebut ....a. panca usaha tanib. diversifikasi pertanianc. rehabilitasi pertaniand. intensifikasi pertaniane. Ekstensifikasi Pertanian59. Berikut ini merupakan factorpenyebab kemajuan usahaperkebunan di Indonesia, kecuali …a. Tanah yang suburb. Kesesuaian suhuc. Dikelilingi oleh hutand. Lahan yang luase. Curah hujan cukup59. Penanganan lahan kritis pada daerahpegunungan atau hutan yang gundulmembutuhkan usaha perbaikanmelalui kegiatan …a. Reboisasib. Teraseringc. Pembuatan pematang
d. Counture flowinge. Intensifikasi60. Keterbatasan ekologis akan semakinberpengaruh seirih denganpertumbuhan penduduk danberkurangnya sumber-sumber alam.Upaya untuk mengatasi hal ini ialah …a. Menghemat pemanfaatan sumberdaya alam secara jujurb. Menjaga kelestarian lingkungansehingga selalu bermanfaat



c. Memproduksi sumber-sumberbiotikd. Perencanaan pembangunanberwawasan lingkungane. Memanfaatkan seluruh sumberdaya alam secara eksplorasiberlebihan61. Afrika yang kaya sumber daya alamhingga saat ini masih merupakannegara berkembang, karena ….a. Sumber daya alamnya dieksploitasinegara asingb. Muncul konflik antara masyarakatdan pemerintahc. Prasarana social ekonomi disebarke kawasan yang barud. Kesenjangan pembangunan antarwilayahe. Iklim yang kurang menguntungkanuntuk hidup62 . Pelestarian Sumber Daya Alamdilakukan untuk mengawetkan danmelestarikan alam. Pelestarian sumberdaya tanah secara mekanis dapatdilakukan dengan cara …a. Penghijauan hutanb. Pembuatan komposc. Penggunaan sumber daya secarahematd. Pembuatan sengkedane. Menyediakan tempat pengelolaanlimbah63. Peta berikut adalah bukan termasukcontoh peta tematik adalah…a. Peta politikb. Peta militerc. Peta persebaran fauna

d. Peta perhubungane. Peta Chorografi64. Di daerah ekuator berlaku ketentuanbahwa 1 derajat = 111km. jika duatempat berjarak 10’, maka jaraktersebut sebenarnya…a. 18,5b. 19c. 19,5d. 17e. 17,565. Diketahui sebuah peta topografidengan jarak masing-masing gariskontur 50cm. berapa skala petatersebut?a. 1:50000b. 1:100000c. 1:150000d. 1:200000e. 1:25000066. Selisih WITA dengan GMT adalah 8jam. Maka WIB dilalui meridianpangkal …a. 105° BTb. 120° BTc. 125° BTd. 95° BTe. 141° BT67.  Alat yang digunakan untukmemperbesar dan memperkecil petaadalah…a. Pantographb. Seismografc. Altimeterd. Barographe. Hidrograf



68  Di Indonesia kegiatan industry diaturoleh…a. UU No.1 tahun 1974b. UU No.4 tahun 1982c. UU No.5 tahun 1979d. UU No.5 tahun 1984e. UU No.23 tahun 199769. Industri primer adalah…a. Industri yang menghasilkan barang-barang tanpa pengolahan lebihlanjutb. Industri yang menghasilkan barang-barang yang memerlukanpengolahan lebih lanjutc. Industri yang bergerak dalambidang jasad. Industri yang seluruh bahanbakunya berasal dari impore. Industri yang mengelola bahanmentah menjadi barang setengahjadi70. Industry yang bahan mentahnyaberasal dari import, dinamakan …a.. PMAb. Campuranc. Trafikd. Assemblinge. Berat71. Dahulu jagung merupakan salah satubahan pangan yang dimanfaatkan olehpenduduk…a. Jawab. Malukuc. Madurad. Sumatrae. Bali

72. Daun tembakau yang digunakanuntuk membuat cerutu berasal daridaerah…a. Tawangmangub. Besukic. Bojonegorod. Deli Serdange. Bondowoso73. Penginderaan jauh merupakan teknikyang dikembangkan untukmemperoleh dan menganalisisinformasi tentang bumi. Pernyataan diatas diajukan oleh…a. Lillesandb. Kieferc. Lindgrend. Averye. Schmidt74. Yang termasuk komponenen-komponen pengindraan jauh adalah,
kecuali…a. Ronab. Atmosferc. Objekd. Wahanae. Sensor75. Hasil gambaran rekaman berupa fotoyang dihasilkan dengan cara optic danelektronik adalah…a. Citrab. Wahanac. Situsd. Polae. Sensor



76. Contoh unsur bentang alam danbentang budaya dari citra pengindraanjauh oleh Prof.Dr.Sutanto (1992)diantaranya…a. Sungaib. Dataran banjirc. Bukitd. Hutan rawae. Sagu dan nipah77. Satelit sumber daya alam yangdilengkapai dengan sensor RBV danMSS dalam perekaman data adalah…a. SPOTb. MOSc. GMSd. LANDSAT 1,2 dan 3e. LANDSAT 4 dan 578. Model analisis dalam SIG yangdigunakan untuk mengetahuidistribusi sumber daya alam adalah…a. Analisis overlayb. Analisis jaringanc. Analisis spasiald. Analisis spektrale. Analisis region79. Sistem Informasi Geografismenunjang perencanaanpembangunan di bidang lingkunganhidup yaitu …a. Pengamatan pasang surutb. Perluasan jaringan transportasic. Manajemen daerah pesisir pantaid. Manajemen kesesuaian lahane. Menganalisis atau pemantauanpencemaran udara

80. Dalam bidang mitigasi bencana,Sistem Informasi Geografis dapatmemberikan informasi tentang ….a. Besaran kerugian yang terjadib. Jumlah bencana yang akan terjadic. Jumlah korban bencanad. Potensi bencana yang akan terjadie. Waktu terjadinya bencana81. Pola pemukiman pada gambarberikut adalah...

a.  Pemukiman menyebarb.  Pemukiman Memusatc. Pemukiman Melingkard.  Pemukiman Memanjange.  Pemukiman bertingkat82. Perkembangan kota dapat berupatahap infantile, juvenile, senile, dan
mature. Teori ini adalah menurut...a.  J.M Houstonb.  Grifith Taylorc.  Munfordd.  Perrouxe.  Harris dan Ullman83. Kota yang kehidupannya sudahkuasai banyak masalah baik berupakemacetan lalu lintas, tingkatkriminalitas yang tinggi, penurunanpelayanan umum. Termasuk kotatingkat…a. Metropolitanb. Megapolitan



c. Metropolisd. Megalopolise. Trianopolis84. Faktor-faktor yang mempengaruhipotensi desa adalah… kecuali …a. Pola desab. Lingkungan geografisc. Jenis dan tingkat kesuburan tanahd. Luas tanahe. Jumlah penduduk85. Salah satu aspek social yang timbulakibat interaksi kota dengan desaialah…a. Terjadinya perubahan tingkah lakupenduduk desab. Tingkat pendapatan penduduk desameningkatc. Memperlancar hubungan desa dankotad. Meningkatkan pendidikan dipedesaane. Tersedianya fasilitas pendidikaan,kesehatan, dan hiburan.86. Jumlah penduduk kota A adalah40.000 orang, penduduk kota B adalah10.000 orang. Jarak dari kota A ke kotaB adalah 20km. berapakah kekuataninteraksi kedua kota tersebut?a. 1.000.000b. 1.500.000c. 2.000.000d. 2.500.000e. 3.000.00087. Pengaruh yang ditimbulkan olehadanya proses interaksi desa-kota bagidaerah pedesaan adalah, kecuali…

a. Peningkatan arus urbanisasib. Desa kekurangan tenaga kerjaproduktif adanya peningkatanpendapatan pendudukc. Menurunnya kemampuan lahansebagai daerah tangkapan hujand. Adanya penetrasi budaya kota yangtidk sesuai dengan adat istiadatdesae. Adanya peningkatan pendapatanpenduduk88. Jumlah penduduk Jambi 256.000 jiwa.Sementara jumlah pendudukPalembang 457.000. Jika jarak Jambi-Palembang 250 km, maka kekuataninteraksi kota Jambi-Palembangadalah...a.  1.871.882b.  1.871.872c.  1.871.562d.  1.871.742e.  1.871.79290 Contoh wilayah formal misalnya,
kecuali…a. Wilayah geologib. Wilayah vegetasic. Wilayah ekonomid. Wilayah budayae. Wilayah pembangunan91. Gambar di berikut merupakan bagandari teori...
a. Teori Konsentrikb. Teori Pusat lipat ganda



c. Teori sektorald. Teori grafike. Kekuatan interaksi92. Pada umumnya negara – negarasedang berkembang tersebar di negaraAfrika .Salah satu faktor geografis yangmenyebabkannya ialah …..
a. Miskin Sumber daya alam
b. Tingkat Pertumbuhan pendudukkecil
c. Jumlah penduduk relatif kecil
d. Kondisi iklim sangat ekstrim
e. Bebas dari bencana alam93. Keadaan yang dapat melemahkanpola interaksi antarwilayah sebagaiakibat adanya alternative penggantisuatu sumber daya yang dibutuhkansuatu wilayah. Batasan tersebutmerupakan arti dari …a. Intervening opportunityb. Spatial transfer abilityc. Teori grafikd. Regional complementarye. The breaking point theory94. Wilayah yang menjadi tempat tinggalpenglaju adalah …a. Sub-urbanb. Sub-urban-fringec. Urban-fringed. Rural-urban-fringee. Rural95. Pada selaput inti kota akan munculgejala pengelompokan suatu titik atautempat yang akan menjadi pusatdaerah kegiatan (PDK). Gejala tersebutadalah …

a. Sentralisasib. Desentralisasic. Nukleasid. Segregasie. Aglomerasi96. Perhatikan data berikut ini!1. Modal  besar2. Menggunakan teknologi tinggi3. Mata pencaharian di sektorindustry dan  jasa4. Sebagian besar penduduknyatinggal di wilayah perkotaan5. Sebagian besar hasil produksinyauntuk keperluan eksporDari daftar di atas, indicator negaramaju dilihat dari aspek kependudukanadalah nomor…a. 1 dan 2b. 3 dan 4c. 4 dan 5d. 2 dan 4e. 3 dan 597. Pengembangan wilayah kota dinegara-negara maju didasarkan pada..a.  Desentralisasib.  Sentralisasic.  Ruralisasid.  Liberalisasie.  Modernisasi98. Berdasarkan data World Bank
Development, negara-negara yangberpendapatan menengah yang GNPper kapitanya antara 786-3.125 dolarAS, meliputi negara..a.  Kanada, Bangladesh, meksikob.  Filipina, Indonesia, Indiac.  Brazil, Pakistan, Jepang



d.  Kolombia, Filipina, Chinae.  Pakistan, India, Nigeria99.  Salah satu ciri utama kegiatanpertanian di negara-negaraberkembang dilihat dari penyerapantenaga kerjanya, yaitu...a. Capital Intensiveb. Labour Intensivec. Skill Intensived. Dilakukan di areal yang luase.  Orientasi ekspor100. Yang termasuk kedalam negara duniaketiga adalah...a.  Brunei Darussalamb.  Kuwaitc.  Uni Emirat Arabd.  Sudane.  Singapu
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