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PREDIKSI SOAL IPS GEOGRAFI

SNMPTN 2008

1. Salah satu gejala cuaca sebagai akibat bercampurnya kabut dengan sisa pembakaran di daerah industri
adalah…
A. Frost
B. Smog
C. Fog
D. Halo
E. Aurora

2. Tsunami adalah nama:
A. Gempa karena tektonik
B. Gelombang pasang akibat gempa
C. Gempa karena eksplosi gunung api
D. Gempa karena runtuhan/terban
E. Gelombang laut yang besar

3. Kegunaan inset pada peta adalah menunjukkan ....
A. informasi-informasi yang ada pada peta
B. arti simbol-simbol yang digunakan pada peta
C. isi peta secara garis besar
D. lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukan sekitar yang lebih luas
E. posisi daerah yang dipetakan dalam sebuah peta

4. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi potensi desa, kecuali ....
A. keadaan lingkungan geografis
B. jumlah penduduk
C. pola desa
D. jenis dan tingkat kesuburan tanah
E. luas tanah

5. Bila objek pada sebuah citra terlihat gelap, hal itu disebabkan ....
A. tekstur objek halus
B. tekstur objek kasar
C. intensitas sinar besar
D. situs objek terpencil
E. pantulan sinar dari objek sedikit

6. Pada peta skala 1 : 25.000 panjang skala grafik yang mencerminkan jarak 4 km di lapangan sarna dengan
....
A. 4 cm
B. 1cm
C. 6,25cm
D. 16cm
E. 10cm

7. Kawasan di Asia Tenggara yang sering dilanda angin taifun adalah ....
A. Brunei Darussalam
B. Vietnam
C. Filipina
D. Singapura
E. Indonesia
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8. Fungsi kota menurut Christaller dalam konsep "CentralPlace Theory" adalah pusat ....
A. kegiatan
B. pemasaran
C. pelayanan
D. permukiman
E. perdagangan

9. Jarak rata-rata planet Merkurius dengan matahari 58 juta km. Jika revolusi planet Mars sarna dengan 687
hari dan jarak planet Mars dengan Matahari sarna dengan 228 juta km, maka revolusi planet Merkurius
adalah ....
A. 88 hari
B. 85 hari
C. 80 hari
D. 83 hari
E. 90 hari

10. Hutan mempunyai arti yang penting bagi kehidupan manusia di muka bumi karena hutan mengemban
beberapa fungsi penting antara lain fungsi ....
1. Klimatologik
2. Orogenetik
3. Hidrologik
4. epirogenetik

11. Berbagai faktor lokasi yang senantiasa dipertimbangkan oleh penguasa dalam menempatkan industri
adalah ....
1. harga tanah
2. pasar
3. transportasi murah
4. tenaga kerja

12. Perairan laut dalam Kawasan Timur Indonesia. Yang terletak di antara dua paparan meliputi ....
1. Basin Sulawesi
2. Palung Makassar
3. Basin Malaka
4. Basin Banda

13. Untuk mengetahui batas daratan dan air laut dengan menggunakan Citra Penginderaan Jauh sebaiknya
menggunakan citra ....
1. Inframerah
2. Pankromatik
3. Warna semu (false color)
4. Warna sebenarnya

14. Pabrik semen digolongkan sebagai industri nonekstraktif

SEBAB

industri non-ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari Alam.

15. Tanah pertanian yang pH-nya kurang dari 6,5 dapat diperbaiki tingkat kesuburannya dengan cara
pengapuran

SEBAB

pada pH sekitar 6,5 tersedia unsur-unsur hara tanah dalam keadaan optimal.
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16. Gerhana bulan dapat terjadi pada saat bulan purnama

SEBAB

pada saat bulan purnama bulan berkedudukan konjungsi.

17. Makin tinggi nilai BOD dalam air. makin baik kualitas air

SEBAB

makin tinggi nilai BOD menunjukkan makin besar jumlah oksigen dalam air.

18. Wilayah utara Pulau Jawa lazim disebut sebagai antiklinorium

SEBAB

bagian utara Pulau Jawa merupakan daerah yang mengalami pelipatan tanah yang kemudian tertutup
alluvial.

19. WiJayah yang bertipe iklim Af akan baik untuk dikembangkan sebagai areal persawahan

SEBAB

tipe iklim Af curah hujan rata-rata bulanan di atas 100 mm.

20. Melalui kajian secant keruangan desa-desa yang berdekatan dengan wilayah perkotaan akan lebih
berpeluang untuk dapat meningkatkan kegitan ekonominya

SEBAB

salah satu konsep dasar kajian ilmu geografi adalah mengkaji ke lokasi.

ht
tp
://
w
w
w
.b
an
ks
oa
l.s
eb
ar
in
.c
om




