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A. Kerjakan beberapa soal berikut ini! 

 

1. Wilayah perkotaan menghasilkan produk industri dan jasa bagi penduduk pedesaan, 

sedangkan wilayah pedesaan menghasilkan produk pertanian bagi penduduk kota. 

 

Prinsip geografi yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah... 

 

a. Deskripsi 

b. Korologi 

c. Distribusi 

d. Interelasi 

e. Kompromi 

2. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) ditandai dengan adanya akumulasi endaan di 

bagian hilir sungai. Usaha yang paling efektif mengatasi kerusakan tersebut yaitu.. 

 

a. Penanaman tanaman mangrove di muara sungai 

b. Pemanfaatan delta sebagai lahan pertanian 

c. Alih fungsi lahan hutan di sekitar hulu sungai 

d. Penanaman hutan kembali di kawasan hulu sungai 

e. Pelarangan semua aktivitas penambangan pasir di bantaran hilir 

3. Alat tukar masyarakat di Amerika Latin sebelum kedatangan bangsa Eropa adalah... 

 

a. Emas 

b. Coklat 

c. Gading 

d. Kulit hewan 

e. Perak 

4. Ekspedisi Pamalayu oleh Raja Kertanegara pada 1275 - 1286 bertujuan utama untuk... 

 

a. Memperluas wialyah kekuasaan Kerajaan Singasari 

b. Mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol 

c. Menaklukkan Kerajaan Sriwijaya 

d. Menunjukkan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya 

e. Meruntuhkan Kerajaan Sriwijaya 

5. Ada tujuh pokok dari tiap kebuyaan pada semua bangsa di dunia, namun yang tidak 

termasuk di antaranya yaitu.... 

 

a. Sistem religi 

b. Sistem pengetahuan 
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c. Olahraga 

d. Kesenian 

e. Bahasa 

 

 

B. Kunci jawaban soal diatas 

 

1. Jawaban: D 

Wilayah perkotaan menghasilkan produk industri dan jasa sementara wilayah pedesaan 

menghasilkan produk pertanian bagi penduduk kota. Hubungan yang saling terkait 

dalam ruang antara gejala satu dan yang lain disebut prinsip interelasi. 

 

2. Jawaban: D 

Rusaknya area hutan di hulu sungai terjadi karena penumpukan endapan di hilir dan 

muara sungai sehingga menyebabkan tingkat erosi di sekitar hulu sungai menjadi tinggi. 

Material erosi selanjutnya terbawa aliran sungai dan mengendap di hilir dan muara 

sungai. 

 

Semakin banyak akumulasi endapan menandakan semakin besar tingkat erosinya dan 

semakin parah kerusakan hutannya. Untuk mengatasi masalah ini, langkah utama yang 

harus dilakukan yaitu perbaikan kerusakan di hulu sungan lewat reboisasi atau 

penanaman kembali di kawasan hulu sungai. 

 

3. Jawaban: B 

Alat tukar suku-suku Amerika Latin seperti suku Maya, Inca, dan Aztec saat peradaban 

kuno yaitu sumber daya alam seperti  biji coklat, batu hijau, hingga kerajinan seperti 

kain tenun. 

 

4. Jawaban: B 

Pada masa Raja Kertanegarara, Singasari melakukan perluasan wilayah ke berbagai 

daerah, termasuk ke Bali pada 1284 dan Sumatra pada 1290. Ekspedisi ke Sumatra inilah 

yang disebut Ekspedisi Pamalayu. 

 

Serangan dalam Ekspedisi Pamalayu ini ditujukan untuk membendung pengaruh dan 

kekuasaan Dinasti Yuan atau Dinasti Mongol yang menguasai China. 

 

5. Jawaban: C 

Tujun unsur kebudayaan terdiri dari bahasa, sistem pengetahuan, sistem 
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kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem 

mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. 
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