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A. Pilihan ganda  

Berilah tanda (X ) pada jawaban yang benar! 

1. Letak geografis Indonesia berada diantara dua benua dan dua samudra, yaitu .... 

    a. Benua Eropa-Benua Amerika dan Samudra Atlatik-Samudra Pasifik 

    b. Benua Asia-Benua Australia dan Samudra Pasifik-Samudra Hindia 

    c. Benua Amerika-Benua Asia dan Samudra Pasifik-Samudra Hindia 

    d. Benua Asia-Benua Australia dan Samudra Hindia-Samudra Atlantik 

2. Letak astronomis Indonesia berada pada.... 

a. 95     -                  -       

b.        -                   -        

c.        -                  -       

d.        -                  -       

3. Gambar dibawah ini merupakan bagian dari unsur peta, yaitu .... 

 

a. Orientasi Utara 

b. Simbol Peta 

c. Skala Garis 

d. Nomor Peta 

4. Berikut adalah fungsi hutan. Kecuai .... 

a. Menyimpan air hujan 

b. Tempat hidup flora dan fauna 

c. Menghasilkan CO2 

d. Mencegah terjadinya eros 

5. Daerah penghasil minyak bumi di Pulau Jawa adalah .... 

a. Cepu, Majalengka, Cilacap 

b. Tarakan, Balikpapan, Sungai Mahakam 

c. Jati Barang, Muara Enim, Sorong 

d. Riau, Majalengka, Dumai 

 



6. Berikut ini yang bukan termasuk kekayaan laut yang ada di Indonesia .... 

a. Minyak bumi 

b. Nikel 

c. Emas 

d. Batu bara 

7. Terumbu karang merupakan organisme yang hidup di dasar laut dalam bentuk .... 

a. Batuan kapur (Ca Co3) 

b. Batuan sedimen 

c. Batuan lempung 

d. Pasir kuarsa 

8. Apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk .... 

a. Perubahan angka kematian penduduk 

b. Berubahnya jumlah penduduk usia produktif yang diakibatkan bencana 

c. Perubahan jumlah penduduk disebabkan oleh beberapa faktor 

d. Perbedaan angka kesejahteraan penduduk 

9. Berikut  ini yang merupakan faktor pronatalitas adalah .... 

a. Penundaan usia kawin 

b. Adanya undang-undang perkawinan 

c. Anggapan banyak anak banyak rejeki 

d. Dilaksanakannya program KB 

10.  Tari Saman dari Aceh memiliki makna yaitu? 

a. Selamat datang 

b. Perpisahan 

c. Simbol pernikahan 

d. Simbol kesejahteraan 

 

B. Uraian  

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas! 

1. Apa keuntungan dari letak geografis Indonesia? 

2. Sebutkan unsur-unsur peta, minimal 3! 

3. Mengapa angin muson barat dapat menyebabkan Indoneisa turun hujan? 

4. Perhatikan gambar dibvawah ini! 

Gambar tersebut merupakan rumah adat dari daerah?

 

5. Sebutkan minimal tiga tarian yang ada di Indonesia beserta asal daerahnya! 


