
1 | P a g e  o f   8  
 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH 
TAHUN AJARAN 2014/2015 

Nama  :   Mata Pelajaran  :  Geografi 

Kelas  : 7  Waktu  : 09.30-11.00 

No.Induk  :   Hari/Tanggal  : Selasa, 09 Desember 2014 

Petunjuk Umum:  

1.  Isikan identitasmu ke dalam lembar jawaban di tempat yang disediakan  

2.  Waktu yang tersedia 90 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut  

3.  Periksa dan bacalah dengan teliti soal-soal sebelum kamu menjawabnya  

4.  Jawaban dikerjakan pada lembar soal  

5.  Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah  

6.  Periksalah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas. 

Nilai : 

 

Jumlah soal ada 50 soal yaitu 20 pilihan ganda, 10 jawaban ganda, 5 memasangkan, 10 

melengkapi kalimat, dan 5 uraian. 

I. Berilah tanda silang (X) pada satu pilihan jawaban yang paling tepat! 
 

1. Tenaga alam yang dapat membangun 

permukaan bumi adalah ... 

a. eksogen   

b. geologi  

c. endogen 

d. tektonik 

2. Tenaga yang berasal dari dalam bumi 

adalah … 

a. cuaca 

b. aktivitas magma 

c. angin 

d. air mengalir  

3.  Skala Richter digunakan untuk mengukur …. 

a. radius gempa    

b. lokasi episenter  

c. kekuatan gempa   

d. jarak episenter 

4. Proses pelapukan batuan oleh tumbuh-

tumbuhan termasuk jenis pelapukan …. 

a. fisik  

b. organik    

c. koloid 

d. kimiawi 

 

5.   Berikut ini yang berpotensi memunculkan 

persaingan dalam bentuk ekonomi adalah  

interaksi antara … 

a. siswa dengan guru   

b. siswa dengan temannya  

c. penjual dengan penjual lainnya 

d. produsen dengan distributor 

6. Pak Thomas menitipkan pesan untuk 

orang tuanya di kampung melalui 

kerabatnya yang akan mudik Natal. 

Aktivitas itu termasuk kontak sosial 

bersifat ... 

a. Primer langsung  

b. Primer tidak langsung 

c. sekunder langsung 

d. sekunder tidak langsung    

7. Pelajar yang ingin memperoleh prestasi 

terbaik pada saat perlombaan di tingkat 

kabupaten, termasuk dalam proses 

persaingan ... 

a. intelengensi   

b. emosi   

c. politik 

d. sosial 
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8. Sebuah peta berukuran 240 x 120 cm 

berskala 1: 400.000. Jika ukurannya 

diperkecil menjadi ukuran 120 x 60 cm, 

maka skalanya berubah menjadi ... 

a. 1 : 200.000   

b. 1 : 800.000   

c. 1 : 600.000 

d. 1 : 1.200.000 

9. Simbol garis pada peta wilyah digunakan 

untuk kenampakan … 

a. batas kota, pelabuhan, dan jalan raya 

b. Jalan kereta api, gunung, dan batas 

desa   

c. sungai, batas wilayah, dan jalan raya  

d. jalan raya, rumah sakit, dan 

pegunungan 

10. Pusat timbulnya gempa yang terdapat 

dipermukaan bumi dinamakan … 

a. seismogram   

b. hiposentrum   

c. tsunami  

d. episentrum 

11. Batu apung yang sering digunakan untuk 

amplas, merupakan salah satu contoh 

batu ... 

a. beku dalam   

b. beku luar  

c. metamorf   

d. sedimen 

12. Gempa bumi yang terjadi akibat kegiatan 

gunung berapi disebut gempa bumi … 

a. Tektonik   

b. Runtuhan   

c. vulkanik 

d. Terban 

13. Batuan yang keluar dari magma yang 

keluar dari permukaan bumi disebut 

batuan ... 

a. Beku  

b. Sedimen  

c. metamorf  

d. glasial 

14. Lembaga pemerintah Indonesia yang 

menangani survey dan pemetaan nasional 

adalah ... 

a. Bappenas   

b. Bakortanas 

c. Bakorstanasda 

d. Bakosurtanal 

15.  Atlas benua Afrika termasuk jenis atlas … 

a. dunia  

b. semesta  

c. nasional 

d. regional   

16. Manfaat mempelajari garis lintang adalah 

untuk mengetahui … 

a. Letak dan luas 

b. Iklim dan letak 

c. Waktu dan iklim 

d. Waktu dan luas 

17. Kumpulan keterangan yang menjelaskan 

tentang simbol-simbol yang ada pada peta 

disebut … 

a. legenda 

b. proyeksi peta 

c. garis astronomi 

d. inset peta 

18. Letak astronomis Indonesia adalah ... 

a. 6oLS – 11oLU; 95oBB – 141oBB 

b. 6oLU – 11oLU; 95oBT – 141oBB  

c. 6oLS – 11oLS; 95oBB – 141oBT  

d. 6oLU – 11oLS; 95oBT – 141oBT 

19. Amphitheater terletak di sebelah ... masjid. 

a. Barat     

b. Timur 

c. Utara     

d. Selatan 

20. Pulau Untung Jawa terletak di … 

a. Pantai selatan Jawa  

b. Pantai utara Jawa   

c. sebelah barat pulau Rambut 

d. sebelah utara pulau Rambut 
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II. Berilah tanda centang () pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !  

 

1. Berikuti ini yang merupakan agen-agen 

sosialisasi adalah ... 

[ ] keluarga 

[ ] teman 

[ ] sekolah 

[ ] telepon 

2. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang 

bersifat asosiatif adalah ... 

[ ] oposisi 

[ ] kerjasama 

[ ] akomodasi 

[ ] konfrontasi 

3. Dua syarat terjadinya interaksi sosial 

adalah ... 

[ ] adaptasi 

[ ] komunikasi 

[ ] kerja sama 

[ ] kontak sosial 

4. Syarat-syarat peta adalah ... 

[ ] jelas 

[ ] mirip dengan sebenarnya 

[ ] mudah dimengerti 

[ ] berwarna- warni 

5. Syarat khusus yang ada di dalam peta 

adalah ... 

[ ] judul peta 

[ ] skala peta 

[ ] petunjuk arah 

[ ] petunjuk waktu 

 

6. Informasi yang didapat dari globe adalah .... 

[ ] garis lintang 

[ ] garis bujur 

[ ] garis astronomis 

[ ] garis geografis 

7. Jenis-jenis atlas adalah ... 

[ ] Atlas dunia 

[ ] Atlas nasional 

[ ] Atlas lokal 

[ ] Atlas semesta 

8. Objek yang dipelajari dalam ilmu geografi 

adalah ... 

[ ] makhluk hidup 

[ ] bumi dan isinya 

[ ] permukaan bumi dan perubahannya 

[ ] penduduk dan perubahannya 

9. Tenaga berikut yang merupakan tenaga 

endogen adalah ... 

[ ] tektonik 

[ ] vulkanik 

[ ] gempa 

[ ] tsunami 

 
10. Tenaga tersebut yang termasuk tenaga 

eksogen adalah .... 

[ ] pelapukan 

[ ] erosi 

[ ] banjir 

[ ] sedimentasi 
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III. Pasangkanlah kata-kata/pernyataan di bawah ini sesuai dengan keterangannya !   

     

Tenaga eksogen 1  A Kerja sama 

Pusat gempa yang letaknya di dalam Bumi 2  B vulkanologi 

Salah satu bentuk interaksi sosial adalah 3  C seismograf 

Ilmu yang mempelajari gunung berapi 4  D angin 

Alat yang mengukur kekuatan gempa adalah 5  E hiposentrum 

 

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini! 

 

1. Indonesia dilewati oleh jalur pegunungan berapi, sehingga di dunia internasional, Indonesia 

dikenal dengan nama ____________________  

2. Indonesia termasuk negara yang sering mengalami gempa. Kekuatan besar dan kecilnya 

gempa diukur dengan satuan ____________________ 

3. Permukaan bumi di Indonesia selalu mengalami perubahan, baik oleh tenaga endogen dan 

tenaga eksogen. Sebutkan tiga tenaga endogen yang menyebabkan perubahan bentuk bumi !  

____________________________________________________________ 

4. Garis khayal yang membagi globe menjadi dua disebut garis ____________________ 

5. Untuk membedakan kedalaman laut, digunakan simbol warna. Untuk laut dalam, digunakan 

warna ____________________ pada peta  

 

V. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan jawaban yang telah disediakan !   

 

1. Tenaga ____________________ merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi dan 

bersifat membangun.  

2. Proses pembentukan batuan metamorf dipengaruhi oleh ____________________ 

3. ____________________ adalah satu syarat terjadinya interaksi. 

4. Hubungan timbal balik antara komunikator dan komunikan melalui pesan disebut 
____________________ 

5. Tenaga ____________________ Merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi dan bersifat 
menghancurkan. 

 

 • Kontak sosial • Endogen • Eksogen • Komunikasi 
 • Tekanan dan suhu tinggi   
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VI. Jelaskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

 

1. Gambarkan alur proses dan unsur-unsur  komunikasi ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berikan contoh proses komunikasi yang mengalami salah paham ! 
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2. Ada beragam jenis kontak sosial, diantaranya adalah : kontak sosial antara individu dengan 

individu dan kontak sosial antara kelompok dengan kelompok. 

Tuliskan masing-masing dua contoh dari dua jenis kontak sosial yang menggambarkan kerja sama 

dan konflik ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Penduduk Pulau Tidung, adalah pindahan dari Pulau Ubi. Mereka harus pindah karena Pulau Ubi 

sekarang sudah tenggelam.Tenaga eksogen mana, yang menjadi penyebab langsung 

tenggelamnya Pulau Ubi ? Jelaskan ! 
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4. Jika sebuah peta memiliki skala 1: 250.000, dan jarak kota A ke kota B adalah 7 cm. Maka 

berapakah skala dan jarak yang baru, jika ukuran peta di perbesar 5 kali ! 

Tuliskan cara perhitungannya ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Dalam membuat laporan PBL dan laporan magang, siswa-siswi SMP kelas VII mengerjakannya 

dengan bekerja sama. Bekerja sama adalah salah satu bentuk interaksi sosial. 

Jelaskan 2 dampak positif dan 2 dampak negatif dari kegiatan kerja sama ! 
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  ⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian 

 


