
 

 

CONTOH SOAL KSN GEOGRAFI PILIHAN GANDA 

CALWRITERSSFV.COM | CONTOH SOAL KSN GEOGRAFI 

A. Jawaban pertanyaan dibawah ini! 

 

1. Salah satu masalah lingkungan yang ditimbulkan dari adanya kegiatan peternakan yang 
intensif adalah .... 

a. peningkatan gas rumah kaca 
b. erosi tanah 

c. berkurangnya ketersediaan lahan  
d. meningkatnya kesuburan lahan 

e. kualitas lingkungan yang meningkat 
2. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai pergerakan siklon adalah ... 

a. pada belahan bumi selatan siklon bergerak berlawanan arah jarum jam 
b. setelah memasuki lintang sedang di belahan bumi bagian selatan, s iklon 

bergerak ke arah barat 
c. pada belahan bumi bagian utara siklon bergerak searah jarum jam 
d. sebelum melalui lintang sedang di belahan bumi utara siklon bergerak ke arah 

timur 
e. siklon akan berhenti saat berada di permukaan laut yang dingin 

3. Perbaikan sarana dan prasarana umum serta pemberian bantuan perbaikan rumah 
masyarakat adalah contoh kegiatan .... 

a. mitigasi bencana 
b. kesiapsiagaan 

c. tanggap darurat 
d. rehabilitasi 
e. rekonstruksi 

4. Sistem irigasi yang dapat digunakan untuk pengairan dan penyemprotan pupuk cair 
serta mudah dipindah-pindahkan adalah .... 

a. irigasi gravitasi 
b. irigasi tetes 
c. irigasi pivot 
d. irigasi permukaan 
e. irigasi bawah permukaan 

5. Batubara terbentuk dari proses sedimentasi material organik di dalam lapisan tanah. 

Pembentukan material organik tersebut dapat terjadi pada wilayah berikut, kecuali .. . 
a. Danau 
b. Rawa 
c. Dataran banjir 
d. Muara 
e. Pantai berpasir 
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6. Berikut ini merupakan morfologi pesisir yang terbentuk akibat adanya refraksi 

gelombang adalah ... 
a. Tombolo 
b. Spit 
c. Delta 
d. Fjord 
e. Sea arch 

7. Perhatikan gambar! 
 

 
 
Gambar citra tersebut berkaitan dengan bentuk muka bumi yang terbentuk dari bentuk 

lahan .... 
a. Vulkanik 

b. Structural 
c. Fluvial 
d. struktural dan vulkanik 
e. struktural dan fluvial  

8. Sistem pertanian di Indonesia yang tidak mengandalkan suplai air dari proses alami 
adalah ... 

a. sawah tadah hujan 
b. tegalan 
c. sawah pasang surut 
d. sawah irigasi 
e. sawah lebak 
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9. Arus global sisi barat lautan dengan kecepatan dan kekuatan terbesar adalah ... . 

a. arus timur Australia 
b. arus brazil 
c. arus gulf stream 
d. arus ekuatorial 
e. arus polar 

10. Bahaya dan kerawanan bencana merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan kedua 
hal tersebut adalah .... 

a. bahaya merupakan fenomena yang berpotensi menyebabkan bencana 
b. kerawanan merupakan fenomena yang berpotensi menyebabkan bencana 

c. bahaya merupakan fenomena yang menyebabkan bencana 
d. kerawanan merupakan fenomena yang menyebabkan bencana 
e. bahaya merupakan karakteristik fisik dan sosial wilayah yang berpotensi 

menyebabkan bencana 
11. Batas antara lapisan interior bumi yang disusun oleh unsur Fe dan Ni dengan lapisan 

yang disusun oleh SiO₂ disebut ... 
a. Lehmann 
b. Guttenberg 
c. Repiti 
d. Mohorovic 
e. Conorod 

12. Perhatikan gambar! 

 

 
 
Alat pada gambar adalah bagian dari sistem peringatan dini bencana .... 

a. gempa bumi 
b. pasang surut 

https://calwriterssfv.com/


 

 

CONTOH SOAL KSN GEOGRAFI PILIHAN GANDA 

CALWRITERSSFV.COM | CONTOH SOAL KSN GEOGRAFI 

c. siklon 

d. tsunami 
e. longsor bawah laut 

13. Gunung api di Indonesia banyak menghasilkan batuan yang bersifat intermediet akibat 
... 

a. gunung api di Indonesia terbentuk dari hotspot 
b. terbentuk di jalur subduksi 
c. adanya interplate plume 
d. dilalui oleh MOR 
e. tidak ada jawaban benar 

14. Berikut ini yang bukan manfaat dari ilmu oseanografi adalah .... 
a. menambah kebaharuan pada ilmu tentang lautan 
b. inventarisasi sumber daya hayati lautan 
c. penentuan lokasi pembangunan pelabuhan 
d. meingkatkan perekonomian bahari 
e. mitigasi bencana hidrosferik 

15. Air tawar yang banyak keterdapatannya di muka bumi berasal dari ... 
a. Gletser 
b. air tanah 
c. air danau 
d. air sungai 
e. rawa  

 

B. Kunci jawaban diatas. 

 

1. A 

2. E 

3. D 

4. C 

5. E 

6. B 

7. E 

8. B 

9. A 

10. B 

11. B 

12. D 

13. B 

14. E 

15. A 
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