
1 | P a g e  o f   7  
 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH 
TAHUN AJARAN 2014/2015 

Nama  :   Mata Pelajaran  :  Geografi 

Kelas  : 8  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. Garis yang tegak lurus dengan garis 

khatulistiwa adalah ...  

a. lintang  

b. bujur   

c. ekuator   

d. greenwich 

2. Letak astronomis Indonesia adalah ... 

a. 6 LU-11 LS dan 95 BT – 141 BB 

b. 6 LS – 11 LS dan 95 BT – 141 BB 

c. 6 LU – 11 LS dan 95 BT- 141 BT 

d. 6 LS – 11 LU dan 95 BT – 141 BT 

3. Yang mempengaruhi musim di Indonesia 

adalah ... 

a. rotasi Bulan terhadap Bumi 

b. rotasi Bumi terhadap Matahari 

c. gerak semu Bumi 

d. gerak semu Matahari 

4. Ketika Matahari beredar dibelahan bumi 

utara, menyebabkan angin bergerak dari 

... melewati Indonesia  

a. Asia ke lautan Hindia 

b. Australia ke lautan Pasifik 

c. Australia ke Asia 

d. Asia ke Australia 

5. Tanah yang terbentuk akibat pengendapan 

bahan organik adalah ... 

a. Aluvial 

b. Histosol 

c. Andosol 

d. Podsol 

6. Sebaran tanah Andosol ada di daerah ... 

a. daerah pantai 

b. sekitar gunung berapi 

c. gunung kapur 

d. dataran banjir 

7. Pelarangan merokok di beberapa tempat, 

merupakan usaha untuk mencegah 

kerusakan ... 

a. air  c.  tanah 

b. udara  d.  budaya 

8. Dampak negatif dari urbanisasi adalah 

sebagai berikut, kecuali ... 

a. membuat kota semakin ramai 

b. jumlah penduduk di desa semakin 

berkurang 

c. mengurangi pengangguran di desa 

d. memperlancar hubungan desa dengan 

kota 
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9. Dari peta arah mata angin di bawah, posisi 

semu Matahari sedang berada di ... 

a. utara  c.  barat 

b. selatan  d.  timur 

10. Yang bukan termasuk faktor utama yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk 

secara langsung adalah ... 

a. migrasi 

b. kelahiran 

c. sensus penduduk 

d. kematian 

11. Migrasi/ perpindahan penduduk terdiri dari 4 

bentuk. Salah satuya adalah pindahnya 

penduduk ke negara lain yang disebut ... 

a. emigrasi 

b. imigrasi 

c. urbanisasi 

d. transmigrasi 

12. Meninggalnya seorang penduduk yang 

menyebabkan berkurangnya jumlah 

penduduk disebut ... 

a. natalitas 

b. mortalitas 

c. fertilitas 

d. nuptialitas 

13. Salah satu upaya untuk mengurangi 

pencemaran pestisida adalah ... 

a. mengganti tanaman semusim dengan 

tanaman keras 

b. melakukan pertanian dengan tehnik 

terasiring 

c. menemukan dan menggunakan 

pestisida organik 

d. melakukan pertanian secara intensif 

14. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

oleh faktor alam adalah ... 

a. flora dan fauna terancam punah 

b. rembesan air laut ke daratan 

c. kekurangan air bersih 

d. hujan asam 

15. Salah satu masalah ketenagakerjaan di 

Indonesia adalah, kecuali ... 

a.  tingkat pengangguran yang terkontrol 

b.  Pertumbuhan penduduk yang cepat 

c.  Kualitas SDM yang tidak merata 

d. Penyediaan lapangan kerja yang tidak 
memadai 

16. Tinggi rendahnya kualitas penduduk dapat 

dilihat dari... 

a. jumlah penduduk.  

b. angka harapan hidup penduduk. 

c. jumlah penduduk  

d. pendapatan penduduk 

17. Berikut ini adalah berbagai sosial ekonomi 

yang dilakukan oleh masyarakat yang 

tinggal di daerah pantai, kecuali ... 

a. tambak   

b. pertanian pasang surut   

c. ladang berpindah 

d. Pengembangan sektor pariwisata 

18. Pak Andi berangkat dari bandara Soekarno 

Hatta Cengkareng pukul 10.00 WIB 

menuju kota Timika dengan lama 

perjalanan 5 jam.Pak Andi akan sampai 

dikota tersebut pukul .... 

a. 15.00 WITA c. 17.00 WIT 

b. 15.00 WIT d. 17.00 WIB 

19. Flora dan Fauna Australis, terletak di 

antara garis batas …. dan Indonesia bagian 

Timur 

a. wallace  c. Australia 

b. weber  d. Indonesia bagian tengah 

20. Garis batas persebaran flora dan fauna antara 

Indonesia bagian barat dengan Indonesia 

bagian tengah adalah ... 

c. weber  c.  australis 

d. asiatis  d.  wallace 



3 | P a g e  o f   7  
 

 

II. Berilah tanda centang () pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !  

 

1. Yang merupakan komponen abiotik adalah ... 

[   ] udara    

[   ] air   

[   ] tanah   

[   ] bakteri 

2. Berikut ini contoh unsur lingkungan hidup ... 

[   ] dertivora 

[   ] tumbuhan berdaun jarum 

[   ] hewan pemakan daging 

[   ] iklim 

3. Contoh pelestarian udara diantaranya 

adalah ... 

[   ] menutup semua pabrik  

[   ] Menggunakan sepeda / berjalan kaki    

[   ] melarang produksi kendaraan bermotor   

[   ] reboisasi  

4. Yang termasuk kegiatan penyelamatan 

lingkungan adalah ... 

[   ] reboisasi 

[   ] rehabilitasi lahan 

[   ] rekontruksi  

[   ] penghijauan 

5. Karena letak geografis dan letak 

astronomisnya, maka Indonesia memiliki 

ciri sebagai berikut ... 

 [   ] matahari bersinar terus sepanjang tahun 

 [   ]  penguapan rendah, karenanya tingkat 

kelembaban rendah 

 [   ] penguapan tinggi, karenanya tingkat 

kelembaban tinggi 

 [   ] memiliki dua musim. 

6. Transmigrasi dilakukan untuk tujuan-

tujuan berikut ini ... 

[   ] meningkatkan kesejahteraan penduduk 

[   ] mengurangi permasalahan akibat 

kepadatan penduduk 

[   ] menyeragamkan akar budaya 

[   ] meratakan penyebaran penduduk 

7. Berikut ini adalah faktor-faktor pendorong 

terjadinya urbanisasi ... 

[   ] kurang bervariasinya lapangan 

pekerjaan  

[   ] rendahnya gaji  

[   ] terbatasnya lahan  

[   ] tingkat persaingan yang tinggi  

8. Efek rumah kaca (green house effect) yang 

berlangsung dalam jangka waktu lama 

akan mengakibatkan ... 

[   ] hujan asam 

[   ] pemanasan global 

[   ]  perubahan iklim dunia 

[   ] pencairan es di kutub 

9. Keragaman bentuk muka bumi di daratan, 

ternyata mempunyai hubungan erat 

dengan aktivitas manusianya. Hal ini 

terbukti dengan ... 

 [   ] wilayah pegunugan, kegiatan 

ekonominya perkebunan pinus 

 [   ] wilayah pantai , kegiatan ekonominya 

pariwisata 

 [   ] wilayah dataran tinggi, kegiatan 

ekonominya pertanian sayur mayur 

[   ] wilayah dataran rendah, kegiatan 

ekonominya perkebunan teh 

10. Pada tanggal ...... dan  ...... posisi Matahari 

berada tepat pada graris khatulistiwa 

[   ]  21 juni 

[   ]  22 Desember 

[   ]  23 maret 

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

     

Letak wilayah tropis secara 
astronomis  

1  A 23,5 LU -66,5 LU dan  23,5 LS-66,5 LS 

Letak wilayah subtropis secara 
astronomis 

2  B 95 BT dan 6 LU 

Angin yang mempengaruhi musim 
kemarau di Indonesia  

3  C 23,5 LU dan 23,5 LS 

Angin yang mempengaruhi musim 
hujan di Indonesia 

4  D Muson Barat 

Batas barat dan batas utara Indonesia 
secara astronomis 

5  E Muson Timur 

 

 

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini! 

 

1. Indonesia terletak diantara dua buah rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu 

____________________ dan ____________________ 

2. Secara geografis, Indonesia berbatasan dengan benua _______________ di sebelah 

Tenggara. 

3. Ahli meteorologi Belanda, yang bernama _______________  mengemukakan hukumnya, 

yang berbunyi :   ”Angin mengalir dari tempat bertekanan maksimum ke tempat bertekanan 

minimum.”    

4. Wilayah Indonesia tengah dan Indonesia barat dibatasi oleh garis _______________ 

5. Flora di propinsi Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Bali memiliki kesamaan dengan flora di 

benua Asia, karenanya di sebut flora _______________ 
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V. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan jawaban yang telah disediakan !   

1. Letak wilayah berdasarkan kedudukan garis Lintang dan garis Bujur disebut 

_______________   

2. Letak wilayah dikaitkan dengan wilayah lainnya dimuka bumi  disebut _______________   

3. Angin muson timur yang berhembus diantara bulan April-Oktober, menyebabkan musim 

_______________   

4. Angin muson barat yang berhembus diantara bulan Oktober – April, menyebabkan musim 

_______________   

5. Letak suatu wilayah berdasarkan susunan bebatuannya dipermukaan bumi disebut 

_______________   

 

 • letak geografis • letak geologi  • musim kemarau • letak astronomis 
 • Musim penghujan    

 

 

VI. Jelaskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

 

1. Mengapa bulan kemarau terjadi pada bulan Mei dan Oktober ?  

Hubungkan penjelasanmu dengan pergerakan semu Matahari ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menurutmu masalah kependudukan apa saja yang dapat muncul akibat tingkat kelahiran 

yang tinggi di suatu wilayah ? 
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3.  Sebutkan 4 usaha yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Jelaskan manfaat yang bisa didapatkan oleh Indonesia, jika menerapkan strategi 

pembangunan berkesinambungan ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mengapa lingkungan penting bagi kehidupan ? 
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  ⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian 

 


