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1. Berdasarkan letak geografisnya wilayah Indonesia terletak di antara dua daratan luas  

    yaitu …. 

    a. Benua Asia dan Australia    c. Benua Asia dan Amerika 

    b. Benua Afrika dan Asia     d. Benua Australia dan Amerika 

 

2. Berdasarkan letak astronominya, maka seluruh wilayah Indonesia beriklim …. 

    a. dingin   b. sedang   c. sub tropis   d. tropis 

 

3. Angin muson barat bertiup dari ….. ke …… 

    a. Benua asia ke Australia    c. Barat ke Timur 

    b. Benua Australia ke Asia    d. Timur ke Barat  

 

4. Faktor utama yang menyebabkan musim hujan di Indonesia yaitu bertiupnya angin …. 

    a. angin muson barat      c. angina muson timur 

    b. angin pasat      d. angina anti pasat 

 

5. Jenis Fauna Indonesia bagian timur kebanyakan berupa jenis …. 

    a. kera   b. mamalia   c. binatang buas d. burung 

 

6. Jenis  tanah yang persebarannya paling luas di Indonesia adalah tanah …. 

    a. abu vulkanik  b. podzoik   c. latosol  d. lithosol 

 

7. Daerah yang angka kelahiran kasarnya mencapai 25 tergolong …. 

    a. sangat tinggi  b. tinggi   c. sedang  d. rendah 

 

8. Angka kelahiran khusus di hitung berdasarkan jumlah bayi yang di lahirkan oleh wanita  

    usia produktif yaitu wanita yang berusia …. 

    a. 17 s/d 49 tahun  b. 20 s/d 45 tahun  c. 15 s/d 49 tahun d. 15 s/d 45 tahun 

 

9. Kepadatan penduduk yang perhitungannya berdasarkan luas daerah pertanian yaitu …. 

    a. kepadatan agraris dan fisiologis    

    b. kepadatan aritmatika dan agraris     

    c. kepadatan ekonomi dan agraris 

    d. kepadatan fisiologis dan aritmatika 

 

10. Faktor-faktor sosial berikut berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk kecuali … 

      a. keadaan kesehatan seseorang    c. pendidikan seseorang 

      b. kedudukan sosial seseorang   d. karier seseorang 

PETUNJUK UMUM: 
1. Tulis nama, kelas, nomor peserta Anda pada lembar jawab. 

2. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat.  

3. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik. 

4. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir / 

hitamkan jawaban yang benar.  
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11. Piramida penduduk disusun berdasarkan data komposisi penduduk menurut …. 

      a. umur dan tempat tinggal    c. pendidikan dan jenis kelamin 

      b. umur dan jenis kelamin    d. agama dan mata pencaharian 

 

12. Piramida penduduk muda atau ekspansif berbentuk seperti gambar …. 

      a. sarang lebah  b. batu nisan   c. limas d. batu makam 

 

13. Langkah pertama membuat piramida penduduk yang benar adalah …. 

      a. membuat garis-garis vertikal    

      b. membuat garis horizontal 

      c. membuat balok-balok kelompok umur 

      d. menyusun balok-balok kelompok 

 

14. Berikut ini merupakan dampak positif urbanisasi bagi kota yang di datangi, kecuali …. 

      a. kebutuhan tenaga kerja tercukupi    

      b. pembangunan kota semakin maju       

      c. penduduk desa bertambah pengalaman 

      d. kegiatan produksi kota lancer 

 

15. Jenis transmigrasi yang di lakukan antar daerah dalam satu wilayah provinsi namanya  

      transmigrasi ….. 

      a. umum    b. lokal   c. khusus d. sektoral 

 

16. Usaha mengatasi dampak negatif ledakan penduduk dibidang kesehatan yaitu …. 

      a. meningkatkan kwalitas dan kwantitas tenaga medis 

      b. mendirikan berbagai lembaga dan bimbingan untuk berrbagai bidang studi 

      c. mengembangkan kegiatan industri padat karya 

      d. melaksanakan program KB 

 

17. Berikut ini merupakan akibat yang timbul dari adanya pencemaran lingkungan kecuali … 

      a. terjadi penurunan suhu udara   c. terjadi pemanasan global 

      b. lapisan ozon mengalami kerusakan   d. terjadi hujan asam 

 

18. Berikut ini yang tidak termasuk sumber pencemaran air yaitu …. 

      a. limbah industri     c. limbah rumah tangga 

      b. plastik bekas          d. tumpukan bahan baker minyak 

 

19. Pengelolaan hutan dengan cara mengganti tanaman yang rusak atau mati dengan  

      tanaman baru disebut …. 

      a. rehabilitasi  b. reboisasi   c. penghijauan d. intensifikasi 

 

20. Pengelolaan tanah secara terasering bertujuan mencegah erosi terutama di daerah …. 

      a. dataran tinggi     c. lereng pegunungan 

      b. dataran rendah     d. dataran pantai 

 

21. Berikut ini yang bukan misi atau sasaran pembangunan nasional Indonesia berdasarkan  

      GBHN 1999 – 2004 adalah …. 

a. terwujudnya politisi luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas, pro aktif 

b. terwujudnya otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah 

c. terwujudnya aparatur negra yang professional, berdaya guna dan produktif 

d. memberi perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan sekunder 

 

22. Jenis bahan baker aman polusi yang telah ditemukan yaitu …. 

     a. tenaga surya dan minyak kelapa   c. premium dan tenaga surya 

     b. premium dan solar     d. solar dan minyak kelapa 
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23. Indonesia melaksanakan program transmigrasi berdasarkan UU No. …. 

      a. 1 tahun 1972  b. 2 tahun 1975  c. 3 tahun 1972 d. 4 tahun 1975 

 

24. Kondisi penduduk berikut ini yang mendukung proses pembangunan adalah …. 

      a. tingkat pendidikan penduduk rendah  c. angka kematian bayi yang tinggi 

      b. angka harapan hidup yang tinggi   d. angka pengangguran yang tinggi 

 

25. Berikut ini merupakan program pemerintah untuk peningkatan kesehatan masyarakat  

      kecuali …. 

a. menjamin ketersediaan obat bermutu yang dibutuhkan masyarakat 

b. meningkatkan jumlah dan untuk tenaga kesehatan 

c. meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kesehatan 

d. meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan  

 

26. Menurut penduduk tahun 2000, pulau di Indonesia yang jumlah penduduknya menduduki  

     urutan kedua setelah Pulau Jawa yaitu …. 

     a. Pulau Irian Jaya     c. Pulau Kalimantan 

     b. Pulau Sumatra      d. Pulau Sulawesi 

 

27. Berikut ini yang bukan factor pendorong pembangunan Negara adalah …. 

      a. kaya sumber daya alam    c. jumlah penduduk yang tinggi 

      b. tekhnologinya maju     d. pendidikan penduduk tinggi 

 

28. Empat Negara di dunia secara urut dari yang paling besar jumlah penduduknya yaitu … 

      a. Cina, India, USA, Indonesia    c. Cina, India, USA, Brazil 

      b. India, Cina, Brasil, Indonesia    d. USA, India, Cina dan Indonesia 

 

29. Berdasarkan data penduduk tahun 2000, pulau yang paling sedikit penduduknya adalah  

      …. 

      a. Pulau Jawa      c. Pulau Kalimantan 

      b. Pulau Sumatra      d. Pulau Sulawesi 

 

30. Tokoh berikut ini yang mempelopori pelayaran bangsa portugis mencari daerah  

      penghasil rempah-rempah adalah …. 

      a. Bartholomeus Dias     c. De Abreau 

      b. Vasco d agama     d. Alfonso de Al buquerque 

 

31. Tujuan VOC melakukan pelayaran hongi adalah untuk …. 

      a. mengamankan wilayah perairan di Indonesia 

      b. memperdagangkan rempah-rempah di Indonesia 

      c. mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di Maluku 

      d. membinasakan tanaman rempah-rempah penduduk yang melanggar peraturan 

 

32. Pertimbangan pemindahan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta antara lain … 

      a. letak jayakarta lebih strategis di jalur perdagangan asia 

      b. Jayakarta merupakan daerah penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia 

      c. dari Jayakarta VOC lebih mudah menyingkirkan portugis yang menduduki Aceh 

      d. VOC telah berhasil mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Banten 

 

33. Penguasaan Inggris atas Pulau jawa dimuali sejak tahun 1811 yang di tandai dengan  

      penandatanganan …. 

      a. perjanjian London     c. Perjanjian Kalijati 

      b. Perjanjian Tintang     d. Perjanjian Linggarjati 
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34. Pemberontakan  yang terjadi di kerajaan mataram akibat adanya kerjasama antara   

      Raja Amangkurat I dengan VOC dipimpin oleh …. 

      a. Untung Surapati     c. Trunojoyo 

      b. Arya Wiraraja      d. Raden Mas Said 

 

35. Salah satu penyebab umum terjadinya Perang Diponegoro melawan pemerintah kolonial  

      Belanda adalah adanya kebencian kaum bangsawan mataram terhadap Belanda  

      sebab …. 

a. pasukan belanda telah menyerang kediaman Pangeran Diponegoro 

b. Belanda smakin mempersempit wilayah mataram  

c. Belanda melanggar hasil keputusan dalam perjanjian Salatiga 

d. Kebudayaan Eropa yang dibawa Belanda semakin meluas di wilayah mataram 

 

36. Salah seorang tokoh yang memimpin perjuangan rakyat Banjar melawan pemerintah  

      Kolonial belanda yaitu …. 

      a. Pangeran antasari     c. Sultan Adam 

      b. Prabu Anom      d. Pangeran Tamjidillah 

 

37. Raja Bone yang bersekutu dengan VOC untuk menghadapi perlawanan dari Sultan  

      Hasanuddin adalah …. 

      a. Karang Galesung     c. Aru palaka 

      b. Mountere merano     d. karaeng mantoaya 

 

38. Pada tahun 1825 kedudukan Belanda dalam menghadapi Perang Paderi bertambah sulit  

      sebab …. 

a. belanda harus menghadapi perang Diponegoro di Jawa 

b. persenjataan belanda kalah lengkap dari pasukan Paderi 

c. medan pertempuran dalam perang paderi menyulitkan belanda  

d. kaumpaderi telah bersatu dengan kaum adapt menentang belanda 

 

39. Pada tahun 1886 terjadi gerakan protes petani di ciomas yang disebabkan oleh …. 

      a. keluarnya peraturan yang memperbolehkan para tuan tanah mengadili petani 

      b. petani tidak tahan terhadap penindasan yang dilakukan para tuan tanah 

      c. adanya keinginan penduduk untuk mengembalikan kejayaan masa lalu 

      d. berkembangnya paham nasionalisme di kalangan masyarakat petani 

 

40. Faktor yang menyebabkan timbulnya perlawanan pattimura terhadap Belanda adalah  

      didudukinya benteng di Maluku oleh Belanda, yaitu …. 

      a. Benteng New Victoria     c. Benteng Holandia 

      b. Benteng Duurstede     d. Benteng Vredenburg 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 


