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TRY OUT SELEKSI OLIMPIADE TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2010  
TIM OLIMPIADE KEBUMIAN INDONESIA 2011 

 
 
PETUNJUK UMUM 

 
1. Isilah identitas Anda (nama lengkap, kelas, dan asal sekolah) di dalam Lembar Soal yang tersedia 

dengan menggunakan ballpoin atau pulpen. 
2. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum Anda mengerjakannya, dan mintalah ganti 

kepada pengawas apabila terdapat kerusakan cetak atau soal tidak lengkap. 
3. Kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang dianggap mudah. 
4. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. 
5. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan pada pengawas. 

 
PETUNJUK KHUSUS 

 
A. Pengerjaan Soal Pilihan Berganda 

1. Jumlah soal yang tersedia sebanyak 100 soal berbentuk pilihan berganda. 
2. Tersedia waktu 150 menit untuk mengerjakan paket soal tersebut. 
3. Pilih salah satu jawaban yang dianggap benar dengan menghitamkan pada salah satu huruf A, B, 

C, D, atau E di Lembar Jawaban yang disediakan.  
4. Jika Anda mau mengganti jawaban, hapuslah dengan karet penghapus sampai bersih dan ganti 

dengan menghitamkan jawaban penggantinya. 
5. Bobot nilai pada setiap jawaban yang diberikan adalah: 

a. Jika benar diberi nilai +4 
b. Jika salah diberi nilai   - 1  
c. Jika dikosongkan diberi nilai 0 

6. Masing-masing soal pilihan berganda memiliki bobot penilaian yang sama, dengan total penilaian 
menggunakan skala 100. 
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Kerjasama Pusat Klinik Pendidikan Indonesia (PKPI)  Halaman 1 dari 19 halaman 
dengan LBB SSCIntersolusi 
 

Nama: ______________________________ Kelas: ______ 

Sekolah:  ________________________________________ 

 
 

BAGIAN 1 : Geosfer dan Geofisika 
 
1.  

A B C 
1. lapisan batuan pembentuk 

bumi 
2. semua gejala yang terjadi 

di permukaan bumi, baik 
fisik maupun sosial 

3. kejadian, struktur, 
komposisi, sejarah, dan 
proses perkembangan 
bumi 

1. mengukur gempa bumi, 
gravitasi, dan medan 
magnet bumi 

2. benda-benda langit, seperti 
matahari, bulan, bintang, 
dan ruang angkasa 

3. termasuk didalamnya 
demografi dan biografi 

1. manusia dan 
kebudayaannya, serta 
penyebaran hewan dan 
tumbuhan 

2. sifat air laut, pasang 
surut, arus dan 
kedalamannya 

3. udara, cuaca, suhu, 
angin, iklim, air, tanah,  

 
Manakah yang bukan bagian dari bidang kajian ilmu kebumian? 
A. A1, B1, C2 
B. A1, B3, C3 
C. A2, B2, C2 
D. A2, B3, C1 
E. A3, B2, C2 

 
2. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

(1)  Bumi adalah planet terdekat keempat dari matahari setelah Merkurius, Mars, dan Bulan 
(2) Jarak antara bumi dengan matahari diperkirakan 149,6 juta kilometer 
(3) Permukaan bumi dilindungi oleh lapisan udara (atmosfer) dan medan magnet yang disebut 

dengan magnetosfer 
(4) Bumi berotasi dari timur ke barat yang dalam sekali rotasi menempuh putaran 360 derajat dalam 

waktu 24 jam 
(5) Sebagian besar permukaan bumi berbentuk daratan benua 
(6) Usia bumi diperkirakan sekitar 4,6 milyar tahun bersamaan dengan terbentuknya matahari dan 

planet lainnya dalam lingkungan tatasurya. 

Pernyataan yang salah tentang bumi adalah.... 
A. 1, 2, dan 6 
B. 1, 4, dan 5 
C. 2, 3, dan 6 
D. 2, 3, dan 6 
E. 2, 4, dan 6 

 
3. Pada struktur dalam bumi, lapisan pengantar yang berbahan cair, bersuhu tinggi dan berpijar dengan 

kedalaman lapisan sekitar  700 km yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi disebut.... 
A. Litosfer 
B. Astenosfer 
C. Mesosfer 
D. Lapisan SIAL 
E. Lapisan SIMA 
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Kerjasama Pusat Klinik Pendidikan Indonesia (PKPI)  Halaman 2 dari 19 halaman 
dengan LBB SSCIntersolusi 

4. Perhatikan gambar bagian dalam bumi di bawah ini ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eksplorasi geologi dapat dilakukan sampai pada struktur lapisan... 
A. Litosfer 
B. Astenosfer 
C. Mesosfer 
D. Gutenberg Discontinuity 
E. Mohorovicic Discontinuity 

 
5. Berikut ini merupakan siklus dari tiga jenis batuan utama penyusun lapisan litosfer. 

   

 
 
 
A. (1) batuan sedimen – (2) batuan metamorf – (3) batuan beku   
B. (1) batuan sedimen – (2) batuan beku – (3) batuan metamorf  
C. (1) batuan beku – (2) batuan metamorf – (3) batuan sedimen 
D. (1) batuan beku – (2) batuan sedimen – (3) batuan metamorf 
E. (1) batuan metamorf – (2) batuan beku – (3) batuan endapan  

(Sumber gambar:  Encarta Encyclopedia) 

(Sumber gambar:  Encarta Encyclopedia) 
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6. Sedimen yang banyak terbentuk di daerah gurun pasir adalah sedimen... 
A. Aeolis    D.   Marine 
B. Limnus   E.   Glasial 
C. Fluvial 

 
7. Batu pualam terbentuk dengan cara: 

A. Batuan kapur yang mengkristal 
B. Endapan batuan kapur yang mengeras kembali 
C. Batuan kapur yang mengalami metamorfosis 
D. Batuan kapur yang lapuk dan mengeras kembali 
E. Batuan kapur yang terendam di air laut dalam jangka waktu yang lama 

 
8. Dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi, kiranya perlu disosialisasikan kepada 

masyarakat pengguna bahan bakar nonmigas seperti batu bara sebagai bahan bakar alternatif. Dikaji 
dari proses terjadinya batu bara termasuk jenis batuan ...  
A. sedimen   D.   beku dalam 
B. metamorf kontak   E.   beku luar    
C. metamorf dinamo 

 
9. Pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia terdapat di DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum 

di Jawa Barat dengan 3 bendungannya yaitu: Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Namun sangat 
disayangkan ke-3 bendungan tersebut mengalami proses pendangkalan yang sangat cepat akibat 
endapan lumpur yang dibawa oleh anak-anak Sungai Citarum. Endapan pasir dan lumpur yang 
dibawa oleh air Sungai Citarum disebut ...  
A. sedimen fluvial   D.   sedimen aeris   
B. sedimen glazial   E.   sedimen marine   
C. sedimen aquatis 

Gunakan untuk membantu menjawab soal nomor 10 sampai 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Punggung bukit atau bubungan tinggi yang memisahkan dua dearah melalui aliran sungai adalah ..... 
A. Ridge    D.   Foothill 
B. Slope    E.   Divide 
C. Pass 
 

11. Daratan yang hampir rata akibat pengaruh tenaga dari luar (eksogen) berupa pengikisan disebut..... 
A. Timberline   D.   Peneplain 
B. Foothill   E.   Talus 
C. Ridge 
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dengan LBB SSCIntersolusi 
 

12. Relief daratan yang berupa lembah yang dalam,  dinding curam, dan di dalamnya mengalir sungai 
disebut... 
A. Divide    D.   Foothill  
B. Canyon   E.   Dataran rendah  
C. Slope 

  
13. Bagian dari bentuk permukaan bumi yang bukan merupakan relief dasar laut adalah  

A. Seamount   D.   Trench   
B. Continental Shelf  E.   Peneplain 
C. Abyssal plain 

 
14. Anak gunung Krakatau yang berada di selat Sunda tergolong kedalam... 

A. Seamount   D.   Trench  
B. Canyon   E.   Guyot  
C. Abyssal plain 

 
15. Pada zaman itu  Amonit dan Belemnit sangat umum. Reptilia meningkat jumlahnya. Dinosaurus 

menguasai daratan, Ichtiyosaurus berburu di dalam lautan dan Pterosaurus merajai angkasa. Banyak 
dinosaurus tumbuh dalam ukuran yang luar biasa. Burung sejati pertama (Archeopterya) berevolusi 
dan banyak jenis buaya berkembang. Tumbuhan Konifer menjadi umum, sementara Bennefit dan 
Sequola melimpah pada waktu itu. Pada bagian lain daratan Pangea terpecah dimana Amerika 
Utara memisahkan diri dari Afrika sedangkan Amerika Selatan melepaskan diri dari Antartika dan 
Australia. 
Berbagai peristiwa alam tersebut terjadi di era (_____1_____) pada periode (_____2_____). 
A. (1) Prakambium (2) Arkean 
B. (1) Paleozoikum (2) Silur 
C. (1) Mesozoikum (2) Jura 
D. (1) Proterozoikum (2) Hadean 
E. (1) Kenozoikum (2) Tersier 

 
16. Meluapnya samudra dari zaman es merupakan bagian dari peristiwa di era.... 

A. Prakambium   D.   Kenozoikum  
B. Paleozoikum    E.   Proterozoikum 
C. Mesozoikum 

 
17. Edward Zuess, seorang ahli geologi dari Australia pada tahun 1884 mengatakan bahwa awalnya di 

bumi hanya terdapat dua daratan atau benua yang luas.   Kedua daratan tersebut berada di bumi 
bagian utara dan bumi bagian selatan yang secara perlahan-lahan bergerak kearah ekuator dan 
terpecah-pecah menjadi beberapa benua. 
Kedua benua yang dimaksud adalah... 
A. Pangea dan Gondwana   
B. Eurasia dan Antariksa 
C. Panthalassa dan Laurasia 
D. Laurasia dan Gondwana 
E. Antarika dan Arktik 

 
18. Teori yang mengatakan bahwa terbentuknya daratan benua di permukaan bumi berawal dari sebuah 

benua besar yang disebut Pangea adalah... 
A. Teori Lempeng tektonik  D.   Teori Apungan Benua   
B. Teori Kontraksi   E.   Teori Laurasia-Gondwana 
C. Teori Konveksi 
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19. Berikut ini merupakan bukti dari hipotesis/teori Apungan Benua yang dikemukakan Alfred Lothar 
Wagener  (1912) mengenai perkembangan bentuk permukaan bumi, kecuali.... 
A. Adanya garis pantai yang tepat jika disatukan, yakni antara pantai barat Afrika bagian selatan 

dan pantai timur Amerika bagian selatan 
B. Kesamaan lapisan batuan dan fosil di benua Amerika dan Afrika 
C. Adanya kecocokan garis pantai antara benua Australia dan daratan Antartika 
D. Semenanjung India dan pulau Madagaskar dapat tepat masuk ke dalam teluk yang terbentuk 

antara Afrika dan Antartika. 
E. Adanya pengukuran bahwa greenland semakin dekat ke Amerika Selatan. 

 
20. Menurut Teori Lempeng Tektonik (Tectonic Plate Theory), batas transform pergerakan lempeng 

(transform fault) terjadi jika dua lempeng ... 
A. bergerak saling memberai  D.   tertelan ke arah kerak bumi 
B. bergerak saling menumpu E.   bergerak saling menggelangsar 
C. bergerak saling menujam  

 
21. Jika dua lempeng tektonik tertelan ke arah kerak bumi yang mengakibatkan keduanya bergerak 

saling menumpu satu sama lainnya, maka akan terjadi ... 
A. Batas Transform    
B. Batas Divergen  
C. Batas Konvergen 
D. Transform fault  
E. Continental crust  

 
22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peristiwa-peristiwa geologi yang tidak terjadi pada gambar di atas adalah.... 
A. Terbentuknya parit di dasar laut 
B. Terbentuknya deretan gunung berapi dasar laut yang pararel terhadap parit dasar laut yang 

terbentuk 
C. Terbentuknya gugusan pulau vulkanik (volcanic island chain) 
D. Pusat gempa kemungkinan besar terjadi di bawah permukaan dasar laut 
E. Salah satu lempeng samudera menujam ke bawah lempeng benua 
 

  

(Sumber gambar:  Encarta Encyclopedia) 
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23. Pegunungan Himalaya dan Plato Tibet merupakan contoh pegunungan yang terbentuk dari 
konvergensi antara... 
A. lempeng Australia dan Amerika  
B. lempeng Amerika Utara dan Pasifik 
C. lempeng India dan Eurasia 
D. lempeng Eurasia dan Indo-Australia 
E. lempeng Amerika Selatan dan Nazka  

 
24.  

A B 
1 Lakolit 1 Adalah  magma yang berada di dapur magma dengan luas lebih dari 100 km. 
2 Bakolit 2  Adalah magma yang menyusup diantara lapisan batuan sehingga menyebabkan 

cembung alas dari lapisan batuan di atasnya menjadi rata. 
3 Intrusi Korok 

(gang) 
3 Adalah lapisan magma yang tipis dan menyusup diantara lapisan batuan yang 

bagian atasnya rata. 
4 Sill 4 Adalah magma yang menerobos lapisan batuan. 
5 Diatrema 5 Adalah magma yang mengisi pipa letusan (saluran kawah) 

 
Manakah penjodohan pengertian yang benar dari berbagai bentukan hasil intrusi magma pada tabel 
di atas? 
A. A1 – B5; A2 – B4; A3 – B3; A4 – B5; A5 – B2 
B. A1 – B4; A2 – B5; A3 – B1; A4 – B1; A5 – B3 
C. A1 – B3; A2 – B2; A3 – B1; A4 – B2; A5 – B4 
D. A1 – B2; A2 – B1; A3 – B4; A4 – B3; A5 – B5  
E. A1 – B1; A2 – B3; A3 – B5; A4 – B4; A5 – B1  

 
25. Di bawah ini adalah jenis-jenis gunung api, yaitu.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. (1) Fissure volcano  B.   (1) Fissure volcano  C.  (1) Cinder cone 

  (2) Dome volkano         (2) Shield volcano        (2) Composite volcano 
  (3) Cinder cone         (3) Dome volcano        (3) Fissure volcano 
  (4) Shield volcano         (4) Cinder cone        (4) Shield volcano 
  (5) Caldera          (5) Composite volcano       (5) Dome volcano 
  (6) Composite volcano                (6) Caldera         (6) Caldera 
 

B. (1) Composite volcano  E.   (1) Dome volcano 
  (2) Dome volkano        (2) Fissure volcano 
  (3) Cinder cone        (3) Composite volcano 
  (4) Shield volcano        (4) Caldera 
  (5) Caldera         (5) Shield volcano 
  (6) Composite volcano                   (6) Cinder cone 

 

(Sumber gambar:  Encarta Encyclopedia) 
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26. Jenis letusan ini cukup menarik perhatian meskipun tidak terlalu berbahaya. Letusan ini 
mengeluarkan sejumlah kecil lava yang menjulang setinggi 15 hingga 90 meter ke udara, dengan 
letupan-letupan pendek. Lava cukup kental, sehingga tekanan gas harus terlebih dulu meningkat 
sebelum mampu mendesak material-material terbang ke udara. Ledakan-ledakan yang teratur pada 
letusan ini dapat menimbulkan bunyi dentuman seperti suara bom, namun letusannya relatif kecil. 
Gambaran di atas adalah karakteristik dari tipe letusan gunung api... 
A. tipe Hawaiian   D.   tipe Freatoplinian 
B. tipe Strombolian  E.   tipe Vulkanian 
C. tipe Plinian 
 

27. Salah satu material gunung api berbentuk awan panas yang tersusun dari batu, debu, bara dan gas 
yang mengalir menuruni lereng gunung dengan kecepatan mencapai 300 km per jam adalah.... 
A. Lava    D.   Gas Klorin 
B. Magma   E.   Graben 
C. Tepra 
 

28. Perhatikan gambar dibawah ini ! 
Lingkaran Api merupakan sebuah zona di 
sepanjang tepian Samudra Pasifik dimana pada 
zona tersebut banyak terdapat gunung berapi dan 
sering terjadi gempa bumi. Sabuk yang 
bentuknya menyerupai tapal kuda ini 
membentang sepanjang 40.000 kilometer dari 
Selandia Baru di selatan, ke Philipina, Jepang, 
kemudian mengarah ke timur menuju Alaska, 
dan kembali ke selatan melalui Oregon, 
California, Meksiko, dan berakhir di Pegunungan 
Andes di Amerika Selatan. 
Terlihat dalam gambar, bahwa negeri kita juga 
termasuk yang dilalui Lingkaran Api ini, tepatnya 
di bagian utara pulau  (     1    ) dan (         2      ).      
Tak heran kalau di wilayah ini pun sering terjadi 
gempa, meskipun secara geografis tidak berada 
di wilayah pengaruh lempeng .(        3         ) dan 
(       4       ) seperti halnya Pulau Jawa dan 
Sumatera. 
 

A. (1) Irian, (2) Maluku, (3) Indo-Australia, (4) Eurasia 
B. (1) Sumatera, (2) Sulawesi, (3) India, (4) Antartika 
C. (1) Jawa,  (2) Sumatera, (Pasifik), (4) Antartika 
D. (1) Sulawesi, (2) Kalimantan, (3) Antartika, (4) Amerika Selatan 
E. (1) Bali, (2) Lombok, (3) Afrika, (4) Pasifik 

 
29. Pada tabel di bawah merupakan peristiwa vulkanik menjelang terjadinya letusan gunung api. 

1. Kegiatan gunungapi berdasarkan pengamatan dari hasil visual, kegempaan dan gejala 
vulkanik lainnya tidak memperlihatkan adanya kelainan 

2. Terjadi peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil 
pemeriksaan kawah, kegempaan dan gejala vulkanik lainnya 

3. Peningkatan semakin nyata hasil pengamatan visual/pemeriksaan kawah, kegempaan dan 
metoda lain saling mendukung. Berdasarkan analisis, perubahan kegiatan cenderung diikuti 
letusan 

4. Menjelang letusan utama, letusan awal mulai terjadi berupa abu/asap. Berdasarkan analisis 
data pengamatan, segera akan diikuti letusan utama 

 
  

Sumber gambar: The Dynamic Earth, 
USGS 
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Urutan  prosedur tetap dari status atau tingkat kegiatan gunung api sesuai tabel di atas adalah  
A. Aktif Normal – Waspada – Siaga – Awas 
B. Aktif Normal – Siaga – Waspada – Awas 
C. Aktif Normal – Awas – Waspada – Siaga 
D. Aktif Normal – Awas – Siaga – Waspada 
E. Aktif Normal – Siaga – Awas – Waspada 

 
30. Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, 

patahan aktif,  aktivitas gunung api atau runtuhan batuan.  
Ilmu yang mempelajari tentang gempa adalah.... 
A. Gempanologi   D.    Pedologi 
B. Seismologi   E.     Geomorfologi 
C. Radiologi 

 
31.  Anatomi gempa seperti tampak dalam gambar disamping adalah.... 

A. (1)  episentrum, (2) hiposentrum, (3) sesar bumi,        
      (4)  gelombang seismik 
B. (1)  hiposentrum, (2) episentrum, (3) sesar bumi,        
      (4)  gelombang seismik 
C. (1)  episentrum, (2) hiposentrum, (3) crust,        
      (4)  gelombang badan (body wave) 
D. (1)  episentrum, (2) hiposentrum, (3) crust,        
      (4)  gelombang badan (body wave) 
E. (1)  episentrum, (2) hiposentrum, (3) crust,                      
      (4)  gelombang badan (body wave) 

 
 
32. Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai kekuatan gempa yang sama disebut … 

A. isotim    D.    isobar   
B. isohyet    E.     isodapan 
C. isoseista 

 
33. Badan Meteorologi dan Geofisika mencatat gelombang primer gempa terjadi pada pukul 22.56’55’’ 

dan gelombang sekunder pukul 23.02’15’’. Maka jarak episentrumnya berada pada....   
A. 4200 km   D.    45200 km 
B. 4520 km   E.    52200 km 
C. 5200 km 

 
34. Tsunami adalah nama : 

A. gempa karena tektonik 
B. gelombang pasang akibat gempa 
C. gempa karena eksplosi gunung api 
D. gempa karena runtuhan/terban 
E. gelombang laut yang besar 

 
  

(Sumber gambar:  Encarta Encyclopedia) 
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35. Perhatikan pergerakan gelombang tsunami di bawah ini ! 
 
Energi dari gelombang tsunami merupakan 
fungsi perkalian antara tinggi gelombang dan 
kecepatannya.  Nilai energi ini selalu konstan, 
yang berarti tinggi gelombang berbanding 
terbalik dengan kecepatan merambat 
gelombang.  
Oleh sebab itu, ketika gelombang mencapai 
daratan, tingginya (         1           ) dan   
kecepatannya  (          2           ).     

Saat memasuki wilayah dangkal, kecepatan gelombang tsunami (         3        )  sedangkan tingginya  
(         4          ), sehingga menciptakan gelombang mengerikan yang sangat merusak. 

A. (1) meningkat,  (2) meningkat,  (3) meningkat,  (4) menurun 
B. (2) meningkat,  (2) meningkat,  (3) menurun,    (4) meningkat 
C. (1) meningkat,  (2) menurun,    (3) meningkat,  (4)  menurun 
D. (1) meningkat,  (2) menurun,    (3) menurun,    (4)  meningkat 
E. (1) meningkat,  (2) menurun,    (3) menurun,    (4)  menurun 

 
36. Tenaga  pengubah bentuk permukaan bumi  yang berasal dari luar dikenal sebagai tenaga eksogen.  

Di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari tenaga eksogen adalah....  
A. Weathering   D.    Denudasi 
B. Erosi atau pengikisan  E.    Lahan kritis 
C. Sedimentasi   
 

37. Perhatikan karakteristik-karakteristik bentang alam di bawah ini ! 
(1) Memiliki lereng miring yang lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya 
(2) Terbentuknya daerah cekungan dan dataran di sekitar daerah yang lebih tinggi. 
(3) Memiliki kedalaman tanah yang relatif tebal dan dalam 
(4) Lapisan tanah yang menutupi batuan induk relatif tipis 
(5) Kebanyakan merupakan daerah yang subur. 
(6) Memiliki stratifikasi lapisan tanah. 
(7) Terkadang ditemukan fosil makhluk hidup 

Manakah yang bukan merupakan ciri wilayah hasil dari proses pengendapan? 
A. (1) dan (4)   D.    (2) dan (6) 
B. (2) dan (5)   E.     (3) dan (7) 
C. (3) dan (6) 

 
38. Lapisan tanah yang paling optimal bagi pertumbuhan tanaman adalah  

A. top soil   D.    irigasi tanah     
B. tekstur tanah    E.    solum tanah 
C. sub soil 
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39. Perhatikan gambar berikut ini ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Longsor ini bergerak lambat dan hampir tidak dapat dikenali. Jenis tanahnya berupa butiran kasar 
dan halus. Setelah waktu yang cukup lama longsor tersebut bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, 
pohon-pohon ataupun rumah miring ke bawah. Longsor tanah jenis  ini disebut.... 
A. Longsor transalasi 
B. Longsoran rotasi 
C. Longsor runtuhan baru 
D. Longsor rayapan tanah 
E. Longsor aliran bahan rombakan 

 
40. Salah satu upaya pencegahan tanah longsong adalah dengan menanami daerah lereng menurut 

garis kontur sehingga perakaran dapat menahan tanah disebut…. 
A. Terasering   D.   strip cropping 
B. countur farming  E.   crop rotation 
C. countur plowing 

 
BAGIAN 2 : Atmosfer  

 
41. Perhatikan struktur lapisan atmosfer di bawah ini! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berturut-turut dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 adalah.... 
A. Termosfer – Eksosfer – Stratofer – Mesosfer – Troposfer  
B. Eksosfer – Stratosfer – Mesosfer – Troposfer – Termosfer 
C. Stratosfer – Mesosfer – Troposfer – Termosfer – Eksosfer 
D. Mesosfer – Eksosfer – Termosfer – Stratosfer – Troposfer 
E. Troposfer – Stratosfer – Mesosfer – Termosfer – Eksosfer 

 

Lipatan batuan 
dasar di bawah 
tanah 

Sebagian jalan 
tertutup 
material 
longsoran 
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42. Pada lapisan atmosfer  terdapat sifat-sifat berikut ini, kecuali …. 
A. tidak berwarna dan tidak berbau 
B. tidak mempunyai berat yang dapat menimbulkan tekanan 
C. tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin 
D. transparan terhadap beberapa bentuk radiasi 
E. dinamis dan elastis sehingga dapat mengembang dan mengkerut 

 
43. Atmosfer terdiri atas berbagai lapisan udara. Lapisan udara yang langsung berhubungan dengan 

cuaca dan iklim di permukaan bumi disebut .... 
A. Stratosfera   D.   Troposfera 
B. Mesosfera   E.    Eksosfera 
C. Thermosfera 

 
44. Untuk menghindari gangguan cuaca, pesawat udara yang bermesin jet biasanya terbang di wilayah 

A. Troposfera    D.   Termosfera 
B. Stratosfera   E.    Eksosfera 
C. Mesosfera     

 

45. Lapisan ini berperan penting bagi keelektrikan atmosfer dan membentuk batas dalam lapisan 
magnetosfer. Fungsi utamanya, di antara fungsi-fungsi yang dimilikinya, adalah mempengaruhi 
rambatan radio ke tempat-tempat yang jauh di muka bumi. 
Lapisan tersebut dikenal dengan lapisan .... 
A. Planeteir   D.    Ionosfer 
B. Tropopause   E.    Mesosfer 
C. Stratopause 

 

46. Suatu hari keadaan atmosfer kota Yogyakarta cukup cerah, sama sekali tidak ada awan. Suhu udara 
saat itu cukup panas dan membuat gerah. Pada waktu yang bersamaan di kota Bandung dilaporkan 
bahwa kondisi atmosfer banyak terdapat awan cumulus yang terus berubah menjadi awan 
cumulonimbus, suatu pertanda hujan akan turun dengan lebat. 
Dari berbagai fenomena alam di atas, keadaan di kota Yogyakarta dan Bandung berhubungan 
dengan.... 
A. Iklim    D.   Geotermis 
B. Cuaca    E.    Bentang alam 
C. Musim 

 
47. Semakin tinggi ke udara, maka semakin rendah temperatur udara. Penyebab utamanya adalah: 

A. semakin renggang udara di atas 
B. konduksi panas matahari oleh bumi 
C. tinggi kadar CO2 dan gas berat di udara bagian bawah 
D. konveksi panas matahari 
E. radiasi panas matahari 

 
48. Alat pencatat kelembaban udara disebut : 

A. Higrograf   D.    Barograp  
B. Fluviograf   E.    Seismograf 
C. Termograf 

 
49. Kota Malang pada temperatur 23 0C tiap 1 m3 mengandung uap air sebanyak 18 gram dan secara 

maksimal mengandung 25 gram uap air. Hal ini berarti besarnya basah udara relatif adalah : 
A. 43 %     D.    70% 
B. 60 %    E.     80% 
C. 72 % 

 
50. Pada suhu normal banyaknya uap air dalam 1 m3 udara = 20 gram, jumlah uap air yang dapat 

dikandung dalam udara pada suhu 26 C = 25 gram, maka kelembaban relatifnya adalah ... 
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A. 60 %    D.    80% 
B. 65 %    E.     85% 
C. 75 % 

 
51. Jenis awan altocumulus dan altostratus terdapat pada ketinggian... 

A. < 1000 m   D.   6000 sampai < 8000 m 
B. 1000 sampai < 2000 m E.   di atas 8000 m 
C. 2000 sampai < 6000 m 

 
52. Massa udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah 

disebut : 
A. angin    D.    tekanan udara 
B. kelembaban udara  E.    hurricane 
C. suhu udara 

 
53. Angin puting beliung yang sering melanda berbagai wilayah di Indonesia termasuk ke dalam jenis 

angin: 
A. Angin muson   D.    Angin siklon 
B. Angin pasat   E.     Angin antisiklon 
C. Angin antipasat 

 
54. Sebuah pusaran angin dapat dianggap sebagai tornado jika ... 

A. pusaran angin tersebut menyentuh tanah dari dasar awan comulunimbus 
B. pusaran angin tersebut disertai sambaran petir 
C. pusaran angin mampu mencerabut akar pohon besar 
D. pusaran angin tersebut mampu merubahkan bangunan tembok permanen 
E. pusaran angin tersebut bergerak dengan kecepatan di atas 200 Mph 

 
55. Dari gambar di bawah ini yang termasuk angin siklon di belahan bumi selatan adalah........ 

 
A.              B.    C.          D.   E. 

 
 
 
 

 

56. Apabila dipanaskan, udara memuai. Udara yang telah memuai menjadi lebih ringan sehingga naik. 
Apabila hal ini terjadi, tekanan udara turun kerena udaranya berkurang. Udara dingin disekitarnya 
mengalir ke tempat yang bertekanan rendah tadi. Udara menyusut menjadi lebih berat dan turun ke 
tanah. Diatas tanah udara menjadi panas lagi dan naik kembali.                 
Aliran naiknya (__1    ) dan turunnya (   2    ) ini dinamanakan (   3    ). 

A. (1) udara dingin  (2) udara panas  (3) Turbulensi 
B. (1) udara panas  (2) udara dingin  (3) Turbulensi 
C. (1) udara dingin  (2) udara panas  (3) konveksi 
D. (1) udara panas  (2) udara dingin  (3) konduksi 
E. (1) udara panas  (2) udara dingin  (3) konveksi 
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57. Pada waktu malam hari daratan akan lebih cepat melepaskan panas, sehingga daratan bersuhu 
dingin, akibatnya daratan bertekanan tinggi dan angin bergerak dari (    1    ) menuju (   2    ). Angin 
ini dikenal sebagai angin (     3     ) 
A. (1) darat  (2) laut  (3) angin laut 
B. (1) darat  (2) laut  (3) angin darat 
C. (1) utara  (2) selatan (3) angin pasat 
D. (1) barat laut (2) tenggara  (3) angin anti pasat barat laut 
E. (1) barat daya  (2) timur laut  (3) angin pasat barat daya 

 
 

58.  

 
 
Hujan yang terjadi seperti tampak pada gambar di atas disebut... 
A. Hujan Zenital   D.    Hujan Muson 
B. Hujan Sinklonal   E.    Hujan Frontal 
C. Hujan Orografis 

 
59. Bila terjadi pertemuan dua jenis udara yang berbeda temperatur, sering terjadi kondensasi dan 

terjadilah ......... 
A. hujan zenith   D.    hujan frontal   
B. hujan orogratis  E.    hujan es 
C. dizzle 

 
60. Daerah konvergensi antar tropik (DKAT) yaitu garis a, b, dan c sekitar bulan Desember dan Januari 

berada di selatan khatulistiwa. Pada bulan-bulan tersebut terjadi arus massa udara kovektif (vertikal) 
yang sering menimbulkan .... 
A. hujan frontal 
B. hujan zenithal 
C. hujan orografik 
D. hujan lokal 
E. hujan salju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

61. Di  kota  Bandung  tiap 1 m3 (1  meter  kubik)  udara, mengandung  air  sebanyak  108  gram.  Pada  
suhu  18°C udara  mengandung  uap  air  sebanyak  120  gram,  maka kelembaban nisbi di kota 
Bandung adalah ... 
A. 60 %     D.   90 % 
B. 70 %     E.   95 % 
C. 80 % 
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62. Urutan perbedaan iklim berdasarkan garis lintang adalah ... 
A. iklim tropis, gurun, sedang, dan dingin 
B. iklim tropis, sedang, gurun, dan dingin 
C. iklim gurun, sedang, dingin, dan tropis 
D. iklim gurun, tropis, dingin, dan tropis 
E. iklim dingin, sedang, dingin, dan tropis 

 
63. Berdasarkan hasil pengamatan hujan selama 30 tahun di daerah A,  diketahui jumlah curah hujan 

rata-rata bulan kering adalah 5 bulan dalam setahun, sedangkan sisanya bulan basah. Menurut 
Schmidth dan Ferguson, nilai Q daerah A berkisar...... 
A. 60%    D.   80% 
B. 65%    E.   91% 
C. 71% 

64. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi. Proses terjadinya muatan pada 
awan karena dia bergerak terus menerus secara teratur, dan selama pergerakannya dia akan 
berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi (atas 
atau bawah), sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial 
antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif (elektron) dari 
awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan 
ini, media yang dilalui elektron adalah udara.  Ledakan suara petir terjadi pada saat.... 
A. Pembuangan muatan negatif (elektron) dari awan ke bumi 
B. Muatan positif berkumpul pada awan 
C. Terjadi perbedaan potensial antara awan dan bumi 
D. Awan bergerak secara terus menerus 
E. Elektron menembus ambang batas isolasi udara 

 
65. Manusia selalu mencoba untuk menjinakkan keganasan alam, salah satunya adalah bahaya 

sambaran petir. Ada beberapa metode untuk melindungi diri dan lingkungan dari sambaran petir. 
Metode yang paling sederhana tapi sangat efektif yaitu dengan melindungi area yang hendak 
diamankan dengan melingkupinya memakai konduktor yang dihubungkan dengan pembumian.  

Metode tersebut dikenal dengan.... 
A. metode Sangkar Faraday  D.  Metode Adveksi 
B. metode Induksi Magnet  E.  Metode Turbulensi 
C. metode Konduksi 

 
66. Dalam peredaran harian tanggal 22 Desember seperti terlihat pada gambar di samping, matahari 

ditinjau dari: 

A. 3
2
1  0LS   D.   23

2
1  0LS 

B. 16
2
1  0LS   E.   270 LS   

C. 200 LS 
 

67. Pada tanggal 21 Maret dan 23 September, tampak matahari terbit tepat di khatulistiwa. Pada  saat itu 
Indonesia mengalami musim... 
A. pancaroba    D.   panas 
B. hujan     E.    angin timur 
C. kemarau 

 
68. Suatu gejala anomali iklim akibat meningkatnya suhu permukaan laut di atas rata-rata disebut... 

A. El nino   D.   Pemanasan Global     
B. La nina    E.   Pemanasan Lokal   
C. Efek Rumah Kaca 
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69. Ukuran kadar maksimum terhadap limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan dikenal 
dengan .... 
A. Stream standard  D.   Natural Standard 
B. Effluent standard  E.    Normal Standard 
C. Biophisic standard 

 
70. Jenis-jenis pencemar udara yang diukur dalam Indeks Pencemar Udara (IPU) antara lain, kecuali.. 

A. Karbon monoksida  D.   Nitrogen dioksida 
B. Ozon    E.    Karbon dioksida 
C. Sulfur dioksida 

 
 
BAGIAN 3 : Astronomi (Sistem Planet) 

 
71. Ilmu yang mempelajari struktur dan sejarah alam semesta  berskala besar adalah (   1   ). Sedangkan 

(     2   ) adalah ilmu yang mempelajari  mempelajari asal-usul, evolusi, sifat fisik dan kimiawi benda-
benda yang bisa dilihat di langit (dan di luar Bumi), juga proses yang melibatkannya. 
A. (1) Kosmologi  (2) Futurologi 
B. (1) Kosmologi  (2) Astronomi 
C. (1) Kosmologi  (2) Meteorologi 
D. (1) Ilmu Falak   (2) Kosmologi 
E. (1) Futurologi  (2) Meteorologi 

 
72. Suatu teori yang menyatakan bahwa keberadaan galaksi semakin menjauh adalah teori........ 

A. teori determinis  D.   planetesimal   
B. keadaan tetap   E.   possibilisme  
C. jagad raya mengembang 

 
73. Kumpulan bintang, planet, gas, debu dan benda-benda langit lainnya yang membentuk pulau-pulau 

di jagad raya dikenal .... 
A. dunia    D.   galaksi   
B. bintang besar    E.   jagat raya 
C. open space 

 
74. Di bawah yang tidak termasuk ciri galaksi.. 

A. bercahaya sendiri  
B. jarak antargalaksi jutaan tahun cahaya  
C. mempunyai pola dan bentuk 
D. galaksi lain dapat terlihat berada di luar galaksi Bima Sakti 
E. galaksi bersifat statis 

 
75. Perhatikan tabel berikut ini! 

 
A B 

1) Berbentuk spiral 
2) Berbentuk spiral berpalang 
3) Berbentuk elip 
4) Berbentuk tidak beraturan 

1) Menyerupai bola kaki sampai berbentuk seperti bola rubby dan 
didalamnya terdapat rasi bintang Virgo 

2) Terdiri dari milyaran bintang berwarna putih kebiruan yang 
mengandung materi antar bintang berupa gas dan debu 

3) Memiliki roda cakram dan lengan spiral yang keluar dari pusat yang 
terang serta didalamnya terdapat sistem tata surya 

4) Memiliki bentuk spiral terpotong dan mengeluarkan lengan-lengan 
galaksi pada ujung pusatnya 

Dari tabel di atas manakah yang sesuai dengan ciri-ciri galaksi Bimasakti ? 
A. A1 dan B3   D.   A4 dan B3 
B. A2 dan B4   E.   A2 dan B1 
C. A3 dan B2 
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76. Galaksi  paling dekat dengan bumi yang berada di belahan bumi selatan disebut ... 

A. Galaksi Magellan  D.   Galaksi Ursa Mayor 
B. Galaksi Bima Sakti  E.   Galaksi M-87 
C. Galaksi Silvery 

 
77. Rasi bintang yang kenampakannya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September adalah, 

kecuali ... 
A. Scorpio   D.   Aquarius   
B. Sagitaurus   E.   Gemini   
C. Capricorn 

 
78. Taburan komet yang menandai kekekalan tatasurya karena pengaruh gaya gravitasi matahari dan 

sistem setara tatasurya disebut... 
A. Lubang hitam   D.   Asteroid 
B. Awan Oort   E.   Meteor 
C. Bintang Katai 

 
79. Benda padat yang bermula atau bergerak dalam ruang antar planet dengan ukuran yang lebih kecil 

daripada asteroid dan lebih besar daripada sebuah atom atau molekul disebut... 
A. Asteroid   D.   Meteor 
B. Komet    E.   Satelit 
C. Meteroid 

 
80. Teori yang menyatakan bahwa tatasurya berasal dari partikel-partikel hasil ledakan bintang kembaran 

yang mendingin adalah.... 
A. Teori Nebula   D.   Teori Pasang Surut  
B. Teori Planetesimal  E.   Teori Bintang Kembar 
C. Hipotesis Kuiper 

 
81. Bagian yang tampak menyerupai piringan emas yang terang pada matahari disebut... 

A. Fotosfer   D.   Sunspot    
B. Kromosfer   E.   Prominent  
C. Korona 

 
82. Hukum Kepler III digunakan untuk menghitung: 

A. luas petak-petak dalam elips 
B. jarak planet-planet dengan matahari 
C. besarnya planet-planet 
D. rotasi planet-planet 
E. rotasi dan revolusi setiap planet 

 
83. Di bawah ini yang bukan ciri planet adalah  

A. penghasil energi    
B. tidak bercahaya sendiri   
C. tidak kelap kelip 
D. lintasannya berbentuk elips 
E. mempunyai satelit pengiring 

 
84. Benda langit yang telah dicabut statusnya sebagai bagian dari planet yang mengelilingi matahari 

dalam tatasurya  adalah...  
A. Mars    D.   Bumi   
B. Yupiter   E.   Neptunus    
C. Pluto 
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85. Titik aphelium adalah kedudukan suatu planet terhadap matahari pada saat kedudukan planet itu..... 
A. terjauh dari matahari   D.   terdekat dengan matahari 
B. dalam keseimbangan   E.    jauh dari matahari  
C. di tengah-tengah 

 

86. Terjadinya pergantian siang dan malam, gerak semu harian benda-benda langit, dan perbedaan 
waktu disebabkan oleh .... 
A. rotasi matahari 
B. rotasi bumi 
C. rotasi bulan 
D. posisi bulan sejajar bumi 
E. posisi bulan sejajar bumi dan matahari 

 
87. Planet yang memiliki arah rotasi berlawanan dengan planet-planet lainnya dalam mengelilingi 

matahari adalah .... 
A. Merkurius   D.   Yupiter  
B. Venus     E.   Saturnus 
C. Bumi 

 
88. Planet dalam  tatasurya yang memiliki dua buah bulan yakni Phobos dan Deimos adalah planet... 

A. Mars    D.   Neptunus   
B. Yupiter   E.    Merkurius   
C. Uranus 

 
89. Berikut ini pernyataan yang tidak benar tentang bulan, yaitu...  

A. merupakan planet yang mengelilingi bumi dan matahari  
B. tidak memiliki sumber cahaya 
C. cahaya bulan berasal dari pantulan cahaya matahari 
D. di bulan tidak terdapat udara dan air 
E. bulan yang ditarik oleh gaya gravitasi bumi tidak jatuh ke bumi 

 
90. Sebuah benda padat yang bergerak dalam ruang planet dengan ukuran lebih kecil daripada asteroid 

dan lebih besar dari atom atau molekul disebut .... 
A. Ceres    D.   Vesta   
B. Meteroid   E.    Komet  
C. Planetoid 

 
BAGIAN 4 : Hidrosfer (Geohidrologi dan Oseanografi) 
 
91. Lapisan bumi yang mempelajari air disebut... 

A. hidrosfer 
B. atmosfer 
C. litosfer 
D. biosfer 
E. antroposfer 

 
92. Berikut ini merupakan siklus air (hidrologi) di permukaan bumi ......  

A. Precipitation  Storage  Run off  Evavoration dan Transparation  Kondensasi 
B. Kondensasi  Run off  Storage  Precipitation  Evavoration dan Transparation 
C. Storage  Kondensasi  Precipitation  Evavoration dan Transparation  Run off 
D. Run off  Storage  Precipitation  Evavoration dan Transparation  Kondensasi 
E. Evavoration dan Transparation  Storage  Run off  Kondensasi Prepicitation 
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93. Tiap hari sekitar 100 kilometer 
kubik dari air yang mengalir ke 
laut berasal dari sungai-sungai 
di dunia. Aliran permukaan air 
ini  tidak konstan  -ia berkurang 
selama periode musim kering 
atau musim kemarau, dan 
meningkatkan selama musim 
hujan, badai, dan periode 
mencairnya salju dan es.  Air 
sungai mengalir dalam bentuk 
aliran permukaan maupun 
aliran bawah tanah; kemudian 
mengalir ke arah muara. Aliran 
air yang melalui permukaan 
tanah terjadi selama dan tidak lama setelah hujan, badai besar, atau periode pencairan salju. Aliran 
air ini dapat menaikkan tingkat volume air sungai dengan cepat dan dapat menyebabkan banjir. Air 
bawah tanah (groundwater) mengalir melalui tanah dan batu karang.  Air bawah tanah mengalir dari 
area yang lebih tinggi ke area yang lebih rendah. 
Fenomena alam di atas termasuk bagian dari siklus hidrologi yang disebut...... 
A. Kondensasi    
B. Run off   
C. Storage    
D. Precipitation   
E. Evavoration dan Transparation 

 
94. (     1     ) adalah zona air tanah bebas yang menerima susupan air dari hujan yang meresap. Pada 

proses ini dikenal:  
Pertama, (     2      )  yaitu air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan 
batuan menuju muka air tanah. Kedua, (       3       )  yaitu air dapat bergerak akibat aksi kapiler 
(bergerak secara vertikal atau horizontal) dibawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki 
kembali sistem air permukaan. 
A. (1) Aerotion Zone   (2) Infiltrasi  (3)  Perkolasi 
B. (1) Saturated Zone   (2) Soil Water  (3)  Gravity Water 
C. (1) Cappilary Water   (2) Infiltrasi  (3)  Perkolasi 
D. (1) Gravity Water   (2) Infiltrasi  (3)  Perkolasi 
E. (1) Soil Water   (2) Infiltrasi  (3)  Perkolasi 

 
95. Air  tanah  yang  memancar  keluar  dari  lapisan  batuan yang bersifat confined aquifer, disebut... 

A. air freatik   D.   air tanah dalam 
B. air aquifer   E.   mata air 
C. air artesis 

 
96. Pola aliran sungai pada wilayah dengan corak bentang alam berupa dome (kubah) adalah...  

A. dendritik   D.   trellis 
B. anular   E.   rektangular 
C. radial 

 
97. Pantai yang berbentuk corong dan terbentuk akibat perbedaan pasang naik dan surut yang sangat 

besar disebut.... 
A. Pantai Laguna   D.   Pantai Skeren 
B. Pantai Fyord   E.   Estarium 
C. Pantai Berdanau (Half) 
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Kerjasama Pusat Klinik Pendidikan Indonesia (PKPI)  Halaman 19 dari 19 halaman 
dengan LBB SSCIntersolusi 

 
98. Gbr. Zonifikasi Kedalaman Air Laut 
 
 
 

 
 
 
Pada gambar di atas zone laut yang kaya dengan nabati dan hewani ditunjukkan dengan angka 
A. I (Literal)   D.  IV (Abysal)  
B. II (Neritik)    E.   V  (Laut dalam) 
C. III (Batyal)  

 
99. Arus Kuroshiro yaitu arus panas yang didorong oleh angin barat dan mengalir dari utara kepulauan 

Filipina, menyusur sebelah timur kepulauan Jepang dan terus ke pesisir Amerika Utara terletak di...... 
A. Utara Khatulistiwa Samudra Pasifik 
B. Selatan Khatulistiwa Samudera Pasifik 
C. Utara Khatulistiwa Samudera Atlantik 
D. Selatan Khatulistiwa Samudera Atlantik 
E. Selatan Khatulistiwa Samudera Artik 

 
100. Di bawah ini merupakan peristiwa-peristiwa alam yang berhubungan dengan pasang surut laut.  

(1) Terjadi ketika bumi, bulan dan matahari berada dalam suatu garis lurus 
(2) Terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama 
(3) Terjadi ketika bumi, bulan dan matahari membentuk sudut tegak lurus  
(4) Terjadi pasa saat bulan 1/4 dan 3/4  
(5) Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang rendah dan pasang rendah yang tinggi 
(6) Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang sangat tinggi dan pasang rendah yang sangat 

rendah 
 
Manakah yang peristiwa alam yang mengindikasikan terjadinya pasang surut purnama ? 
A. (1), (2),(6) 
B. (1),(3),(5) 
C. (1), (4),(6) 
D. (2), (3),(5) 
E. (2), (4),(6) 

 
 

Selamat mengerjakan…  
(yogyakarta, yanakaryana, 2010) 
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