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SOAL SELEKSI SCIENCE ILMU KEBUMIAN

   Petunjuk: pilih satu jawaban yang paling benar dari pernyataan di bawah ini !

1.  Perhatikan peta berikut di bawah ini !

Gambar di atas menunjukkan bentuk permukaan 150 juta tahun yang lalu. Tanda X dari peta di atas
merupakan   daratan yang akan menjadi benua ….
A. Amerika
B. Afrika
C. Antartika
D. Eurasia
E. Australia

2.

Huruf D1, D2, D3 dari siklus batuan di atas skema siklus batuan di atas menunjukkan ….
A. magma
B. batuan sedimen
C. batuan metamorf
D. batuan beku
E. batuan malihan

3. Perhatikan gambar berikut ini !

Ketika kita berdiri di atas sebuah patahan danpatahan yang ada di depan kita bergeser ke kiri  gambar
di  Atas. Fenomena tersebut  dinamakan .....

X
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A. dekral
B. sinistral
C. sesar
D. graben
E. horst

4. Manakah yang SALAH dari ciri-ciri tipe letusan gunung api pada tabel di bawah ini !
T i p e C i r i   -  c i r i

A Hawai Lava cair
encer

Tekanan gas
rendah

Berbentuk
perisai

Magma sangat
dangkal

B Perret Lava cair
kental

Tekanan gas
tinggi

Letusan
dahsyat

Magma sangat dalam

C Merapi Lava cair
kental

Tekanan gas
tinggi

Awan panas
meluncur

Magma sangat
dangkal

D Stromboli Lava cair
encer

Tekanan gas
sedang

Semburan gas
disertai bom
dan lavili

Magma dangkal

E Vulkano Lava cair
encer

Tekanan gas
tinggi

Letusan
lemah

Magma sangat dalam

5. Perhatikan struktur gunung api berikut ini !

 Nomor yang menunjukkan keterangan gambar yang benar adalah….
A. strato, maar dan tameng
B. maar, strato dan perisai
C. perret, pelle dan merapi
D. stromboli, merapi dan maar
E. vesuvius, strato dan perisai

6. Garis pada peta yang membatasi daerah yang mengalami kerusakan terberat akibat gempa,
dinamakan....
A. pleistoseista
B. homoseista
C. episentrum
D. hipsentrum
E. makroseista

7.  Manakah yang BENAR dari fenomena alam daerah karst (kapur)  pada tabel di bawah ini !
T i p e Keterangan

A ponor Masuknya aliran air ke dalam tanah melalui lubang-lubang yang
semakin dalam

B polje Lubang yang bentuknya seperti corong akibat tetesan air

1

2

3
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C stalagtit Bentukan yang ada di dasar gua kapur
D stalagmit Bentukan yang menggantung di atap gua kapur
E Tiang

kapur
Relief yang menempel di dinding gua kapur

Manakah dari bentukan alam di bawah ini merupakan hasil proses deflasi (pengikisan oleh angin) ?
A. morena
B. marinestack
C. cliff
D. mushroomrock (batu jamur)
E. delta

8. Lapisan ini memiliki ketinggian 16 – 55 km, keistimewaan lapisan stroposfer adalah
A. terdapatnya gejala cuaca dan gejala keseharian
B. terjadi proses pembakaran meteor dan suhu semakin berkurang pada ketinggian 55 km
C. berlangsungnya proses ionisasi dan bermanfaat untuk dunia komunikasi
D. ditemukannya lapisan ozon (O3) dan lapisan inversi
E. terjadi perubahan jumlah molekul udara  dan pemantul gelombang radio

9. Jika diketahui udara di sebuah ruang kelas dengan ukuran 3 x 3 x 3 meter atau bervolume 27 m³
mengandung  uap air sebanyak 130 gram. Berapakah kelembaban mutlaknya ?
A. 4,814 g/m³
B. 5,681 g/m³
C. 5,781 g/m³
D. 6,814 g/m³
E. 6,981 g/m³

10. Perhatikan bentuk awan di bawah ini !

Bentuk awan di atas dinamakan ….
A. nimbostratus
B. ciroostratus
C. altocumulus
D. cumulunimbus
E. strato cumulus

11.  Daerah X memiliki rata-rata bulan kering 7,5 rata – rata bulan basah 3 serta rata – rata bulan   lembab
1,5. Menurut Schmidt-Ferguson daerah X memiliki tipe iklim ....
A. tipe F
B. tipe E
C. tipe D
D. tipe C
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E. tipe B

12.  Perhatikan pernyataan berikut !
1. Adanya paralak bintang
2. Adanya perbedaan percepatan gravitasi bumi
3. Bumi tidak pepat pada kedua kutubnya
4. Adanya perbedaan semua harian benda langit
5. Adanya pembelokan arah angin
Nomor yang menunjukkan dampak dari rotasi bumi adalah:
A. 1, 2 dan 3
B. 2, 4 dan 5
C. 3, 4 dan 5
D. 4, 5 dan 1
E. 5, 1 dan 2

13.

Pada gambar di atas pola aliran nomor  1 dan 2 akan kita temukan di daerah  :
A. Patahan dan daerah lipatan
B. dome dan daerah lipatan
C. cekungan dan dome
D. dataran rendah dan dome
E. dataran tinggi dan patahan

14. Disajikan fenomena pesisir pantai

Gambar di atas menunjukkan perkembangan sebuah:
A. Spit
B. Nehrung
C. Tombolo
D. Barchans
E. Marine stack

1
2
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15. Relief dasar laut

Huruf C dari relief dasar laut di atas menunjukkan ….
A. zone abisal
B. zone bathial
C. zone neritis
D. zone lithoras
E. zone pesisir

16. Peta arus laut dunia

Nomor 1 dan 3 menunjukkan arus laut panas dan dingin .....
A. arus Australia Timur dan Arus Peru
B. arus australia Barat dan arus Peru
C. arus Madagaskar dan Arus California
D. arus Oyasio dan arus Benguela
E. arus Khatulistiwa Utara dan Arus Angin Barat

17. Perhatikan pernyataan berikut !
1. garis tepi
2. inset
3. judul
4. skala
5. legenda
Nomor mana yang menunjukkan komponen utama dari sebuah peta ?
A. 1, 2 dan 3
B. 2, 3 dan 4
C. 3, 4 dan 5
D. 4, 5 dan 1
E. 5, 1 dan 2

1 3
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18. Disajikan dua skema peta
              Peta I                                                 Peta II

Dengan memperhatikan skala peta I, maka skala peta II adalah....
A. 1 : 12.500
B. 1 : 50.000
C. 1 : 62.500
D. 1 : 100.000
E. 1 : 125.000

19. Perhatikan skema pesisir pantai berikut !

Gambar di atas menunjukkan sebuah:
A. Spit
B. Nehrung
C. Barchans
D. Tombolo
E. Pantai cliff

20. Proyeksi peta

            5 cm      2 cm

Skala 1 : 25.000
Skala 1 : ?

A

B

A

B
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Jenis proyeksi di atas baik dan cocok digunakan untuk wilyah kutub dan sekitarnya, proyeksi   peta ini
dinamakan….
A. azimuthal
B. kerucut
C. conic
D. silinder
E. tabung

21. Dari gambar lipatan bumi berikut manakah yang merupakan jenis lipatan isoklin ?

A.        D.

B.       E.

C.

 Data suhu udara (  ) beberapa kota di Indonesia
Kota Juli Januari

Bandung 24,1 25,9
Jakarta 27,1 30,5
Malang 24,3 25,7
Medan 26,3 27,5
Surabaya 26,9 29,4
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Kota yang memiliki amplitude suhu udara terkecil antara bulan Januari dan Juli adalah….
A.Jakarta
B. Surabaya
C.Medan
D.Malang
E. Bandung

22. Perhatikan pernyataan berikut !
1) awan   4) salju
2) kondensasi  5) hujan
3)penguapan  6) Kristal es
Siklus pendek hingga terjadinya hujan ditunjukkan oleh….
A. 1), 2),3), dan 4)
B. 2), 3), 4), dan 5)
C. 3), 2), 1), dan 5)
D. 4), 5), 6), dan 1)
E. 2), 3), 1), dan 5)

23. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Peningkatan Co2 di udara
2. Pengikisan yang berlangsung terus-menerus
3. Pembakaran hutan secara liar
4. Peningkatan monoksid dari cerobong kendaraan
5. Mengurangi pemakaian zat di udara
Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim global adalah ….
A. 1,2, dan 3
B. 1,3, dan 4
C. 1,3, dan 5
D. 2,3, dan 4
E. 3,4, dan 5

24. Bentuk Pulau Sumatera yang digambar oleh Fajar pada peta ternyata tidak sesuai dengan aslinya. Hal
berarti bertentangan dengan proyeksi peta yang dinamakan….
A. Equivalent
B. Equidistant
C. Conform
D. Azimuthal
E. Conic

25. Perhatikan gambar berikut :

Pola aliran sungai radial sentripetal dan trellis ditunjukkan dengan nomor ….
A. 1 dan 3
B. 2 dan 5
C. 3 dan 4
D. 4 dan 2
E. 5 dan 4
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26. Luas wilayah yang mengalami gempa bumi sangat dipengaruhi oleh:
A. bentuk episentrum
B. letak episentrum
C. jarak episentrum
D. catatan seismograf
E. peristiwa yang menyebabkannya

27. Kota P berada pada 4º  13' LU dan 101º BT . Kota Q terletak pada 2º  11' LS dan 101º BT. Maka jarak
kedua kota tersebut adalah….km.
A. 71,04 km
B. 710,4 km
C. 692,64 km
D. 69,264 km
E. 6926,4 km

28. Perhatikan gambar berikut !

Besar azimuth titik B ke titik A sebesar....
A. 45º
B. 90º
C. 135º
D. 225º
E. 315º

29. Vegetasi (tumbuhan)  iklim sedang menurut Dr. Frans Junghuhn adalah berupa….
A. sejenis lumut
B. tidak ada tanaman budidaya
C. teh, kina dan sayuran
D. tembakau, kopi dan coklat
E. padi, tebu dan kelapa

30. Contoh batuan sedimen pluvial adalah....
A. konglomerat dan  breksi
B. batu camping dan batu karang
C. pasir dan tanah loss
D. morena dan pasir
E. lumpur dan tanah gambut

31. Upaya untuk menjaga kesuburan lahan gambut antara lain :
A. sistem sorjan dan pemberian kapur pertanian
B. sistem sorjan dan pemberian  pasir
C. terrasering dan pemupukan kompos
D. crop rotation dan pemberian pupuk buatan
E. sistem sorjan dan pemberian kompos

A

B
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32. Perhatikan skala berikut !
            I---------I---------I--------I---------I---------Icm

     0                        4                                     10 km
Dengan memperhatikan skala grafik di atas, maka skala angkanya adalah ... .
A. 1 : 25.000
B. 1 : 200.000
C. 1 : 500.000
D. 1 : 2.500.000
E. 1 : 5.000.000

33. Perhatikan gambar di bawah ini !

Gambar di atas huruf b menunjukkan sebuah …
A. beting
B. meander
C. delta
D. nusa
E. floodplain

34. Laut Jawa, Selat Sunda dahulu merupakan darata yang tidak terpisahkan dengan Pulau Jawa dan
Sumatera. Dilihat dari proses terjadinya berarti termasuk laut….
A. Ingresi
B. Regresi
C. Transgresi
D. Pertengahan
E. Tepi

35. Sebagian air hujan yang jatuh ke daratan akanmeresap ke dalam tanah (infiltrasi). Jumlah air yang
meresap ke dalam tanah dipengaruhi juga oleh jenis lapisan batuan. Jenis lapisan yang sulit
meneruskan air adalah….
A. Kerikil
B. Kapur
C. Padas
D. Pasir
E. Lempung

36. Faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi adalah….
A. Luas permukaan tanah dan besarnya suhu udara
B. Kemiringan permukaan tanah dan vegetasi
C. Vegetasi dan besarnya suhu udara
D. Tingkat resistensi batuan dan luas permukaan tanah
E. Permukaan tanah dan vegetasi
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37. Bulan oktober – April wilayah kepulauan Indonesia diguyur hujan. Hujan ini menjadi ciri terdapat di
daerah tropis (ekuator) hujan yang dimaksud adalah….
A. Orografis
B. Konveksi
C. Frontal
D. Siklon
E. Ekuator

38. Ketika lempeng samudera dan lempeng benua bertabrakan, lempeng samudera yang tipis dan padat
akan menikung dan bergerak di bawah lempeng benua yang lebih tebal tapi kurang padat. Proses ini
dinamakan:
A. Subduksi
B. Konvergen
C. Divergen
D. Konveksi
E. Turbulensi

39. Suatu ketika penduduk Kota Pontianak merasa sangat panas baik siang maupun malam. Berarti gerak
semu matahari berada pada tanggal dan bulan….
A. 22 Desember dan 21 Maret
B. 21 Maret dan 23 September
C. 21 Juni dan 22 Desember
D. 23 September dan 21 Juni
E. 21 Maret dan 21 September

40. Dua faktor yang mempengaruhi rendahnya kadar garam perairan laut di Indonesia yaitu ....
A. merupakan negara kepulauan dan terletak di antara dua benua
B. beriklim tropis dan terletak diantara dua samudera
C. memiliki curah hujan tinggi dan memiliki kawasan hujan tropis
D. memiliki curah hujan tinggi dan sungai-sungai besar bermuara ke laut
E. terletak di daerah lintang rendah dan lautnya tidak pernah beku sepanjang tahun

41. Perhatikan pernyataan berikut
1. membidik dengan kompas
2. mengukur dengan tali
3. menggambar pada kertas
4. menyiapkan kompas dan tali
5. mendirikan rambu ukur (arah bidik)
dari pernyataan di atas urutan yang benar dalam membuat peta sederhana di lingkungan  sekolah
adalah...
A. 1,2,3,4,5
B. 2,5,4,3,1
C. 3,5,4,2,1
D. 4,5,1,2,3
E. . 4,5,2,3,1

42. Mana yang TIDAK termasuk ciri-ciri akan berlangsungnya bencana alam tsunami dari pernyataan di
bawah ini ?
A. fauna berperilaku cukup aneh
B. adanya awan gempa bumi
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C. diawali gempa vulkanik di daratan
D. air laut surut
E. terdengar suara gemuruh dari arah laut

43. Beberapa jenis kerusakan tanah yang disebabkan oleh peristiwa erosi adalah sebagai berikut,
KECUALI….
A. tanah kaya akan unsur hara yang baru
B. penghancuran agregat dan pelepasan partikel tanah
C. daya dukung tanah terhadap tumbuhan menjadi berkurang
D. penjenuhan tanah oleh air dan terjadi degradasi sumber daya tanah
E. tanah akan kehilangan unsur hara dan bahan organik

44. Perhatikan pernyataan berikut !
1. menutup lahan dengan vegetasi untuk mencegah air hujan secara langsung
2. menanami lahan sesuai dengan arah kemiringan lereng
3. meningkatkan ketahan agregat tanah secara organik dan kimia
4. menanami lahan secara kontinu dengan tanaman sejenis
5. mengatur kecepatan aliran permukaan dan meningkatkan kapasitas infiltrasi
Dari pernyataan di atas yang merupakan usaha konservasi tanah adalah....
A. 1, 3 dan 5
B. 2, 3 dan 4
C. 2, 4 dan 5
D. 3, 4 dan 5
E. 4, 5 dan 1

45. DR. Wladimir Koppen seorang pakar dari Jerman mengelompokan iklim di muka bumi menjadi lima
tipe (A,B,C,D,E) dasar yang digunakan dalam mengelompokkan iklim antara lain ....
A. suhu dan jenis tumbuh-tumbuhan
B. curah hujan bulan basah dan curah hujan bulan kering
C. curah hujan bulan kering dan curah hujan bulan basah berturutan
D. tinggi tempat dan jenis tanaman
E. suhu dan curah hujan

46. Bumi sebagai pusat dari tata surya (Geosentris) , hipotesis ini dikemukakan pertama kali oleh :
A. Copernicus
B. Galileo-Galilei
C. Cladius Ptolomeus
D. Gerrard P.Kuipe
E. Titius-Bode

47. Batu-batu angkasa yangjatuh sampai permukaan bumi dinamakan….
A. Meteor
B. Meteoroid
C. Meteorit
D. Komet
E. Asteroid

48. Pada planet Bumi saat ini dikenal ada empat samudera besar, berdasarkan urutannya dari yang paling
luas hingga yang tidak luas adalah :
A. Atlantik, Pasifik, Hindia dan Arktik
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B. Pasifik, Hindia, Atlantik, dan Arktik
C. Hindia, Pasifik, Atlantik, dan Arktik
D. Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik
E. Arktik, Pasifik, Atlantik, dan Hindia

49. Mata air yang berasal dari air tanah tertekan disebut sebagai mata air….
A. artesis
B. gravitasi
C. kontak
D. cekungan
E. sumur artesis

50. Lautan di Planet Bumi memiliki luas yang lebih besar daripada daratan. Yang mana dari perbandingan
di bawah ini yang mendekati dengan perbandingan yang sesungguhnya luas lautan dengan daratan :
A. 2/3
B. 3/4
C. 4/5
D. 5/6
E. 6/7

51. Lapisan batas antara troposfer dan stratosfer dimana temperatur berhenti menurun dan mulai naik
adalah....
A. tropofause
B. stratofause
C. mesofause
D. mesosfer
E. termosfause

52. Angin fohn yang yang beritup didaerah Sulawesi Selatan adalah….
A. angin bahorok
B. angin gending
C. angin wambrau
D. angin brubu
E. angin gending

53. Di Indonesia, pulau yang kemungkinan kecil mengalami gempa bumi adalah….
A. Jawa
B. Sumatera
C. Kalimantan
D. Jawa
E. Papua

54. Inti bumi terutama tersusun oleh….
A. silikon
B. oksigen
C. sulfur
D. besi
E. nitrogen
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55. Contoh batuan sedimen kimiawi adalah....
A. terumbu karang
B. batu kapur
C. marmer
D. pualam
E. tuf

56. Batuan yang tekstrunya holokristalin adalah....
A. batuan beku dalam
B. batuan beku luart
C. batuan sedimen
D. magma
E. batuan malihan

57. Gunung Raung dan Gunung Etna termasuk contoh Tipe gunung api....
A. Tipe Vukano
B. Tipe Stromboli
C. Tipe Perret
D. Tipe Pelle
E. Tipe Hawaii

58. Yang sering disebut planet kembar adalah....
A. Jupiter dan Uranus
B. Uranus dan Neptunus
C. Neptunus dan Jupiter
D. Saturnus dan Uranus
E. Merkurius dan Venus

59. Berikut ini, yang termasuk jenis mineral logam adalah....
A. batubara
B. magnetit
C. belerang
D. kalsit
E. aspal

60. Mineral kuarsa memiliki rumus kimia....
A. SiO2
B. CaCO3
C. Al2O3
D. PbS
E. MgCO3

61. Para ahli geologi-geofisika dapat mengetahui struktur dalam bumi dengan cara:
A. mengambil contoh batuan pada semua kedalaman
B. melakukan pengeboran sampai ke inti bumi
C. menganalisis ciri refraksi dan refleksi gelombang seismik yang melewati bagian dalam bumi
D. melakukan pemetaan batuan di seluruh dunia
E. melakukan survei penginderaan jauh
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62. Menurut klasifikasi iklim Koppen, wilayah Indonesia umumnya termasukl dalam iklim....
A. Am-Af
B. Aw
C. BSh
D. Bwh
E. H

63. Awan yang pertumbuhannya vertikal dan banyak mendatangkan hujan lebat adalah....
A. sirrus
B. Sirrostratus
C. Nimbostratus
D. Stratus
E. Kumulonimbus

64. Perubahan fase dari gas menjadi padat dinamakan....
A. sublimasi
B. kondensasi
C. evaporasi
D. freezing
E. transpirasi

65. Variasi berat jenis air laut tergantung pada beberapa faktor, kecuali....
A. evaporasi
B. presifitasi
C. tiupan angin
D. letak lintang geografis
E. banyaknya organisme dalam air laut

66. Pasang surut air laut sangat dipengaruhi oleh konfigurasi matahari dan bulan terhadap bumi, sehingga
pasang tertinggi akan terjadi apabila....
A. bulan purnama dan bulan sabit ¼
B. bulan baru dan bulan sabit ¾
C. bulan baru dan bulan purnama
D. bulan sabit ¼ dan bulan sabit ¾
E. bulan purnama di musim kemarau

67. Penyebab utama arus laut di bawah permukaan adalah ....
A. gangguan ikan
B. gerak baling-baling kapal
C. perbedaan berat jenis air
D. perbedaan relief dasar laut
E. perbedaan ketebalan tubuh air

68. Faktor penyebab terjadi pemanasan global adalah....
A. Cloroflour carbon, metana
B. Metana dan CO2
C. CO2 dan O2
D. N2 dan Helium
E. Ferrum dan metana
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69. Palung laut tergolong dalam zone..
a. pasang
b. bathyal
c. litoral
d. abysal
e. neritis

70. Arus labrador  arus gulfstream bertemu di ....
a. Laut Jepang
b. Teluk Karibia
c. Teluk Benggala
d. Sebelah timur Benua Australia
e. Teluk Meksiko

71. Air laut akan mengalami pasang naik yang setinggi-tingginya jika dipenmgaruhi       oleh grafitasi
bulan. Hal ini disebut..
a. pasang purnama
b. pasang surut
c. elongasi
d. pasang perbani
e. konjungsi

72. Danau Toba di daerah Sumatera Utara dilihat dari proses terjadinya termasuk ....
a. danau vulkanik
b. danau tektonik
c. danau hempangan
d. danau tektonovulkanik
e. danau karst

73. Laut dapat memiliki berbagai fungsi diantaranya adalah sebagai berikut, kecuali....
a. fungsi jalur lalulints
b. fungsi kewilayahan
c. manfaat politik dan strategis
d. manfaat perikanan dan peternakan
e. fungsi klimatologis

74. Dua selat yang dijadikan jalur lalu lintas laut dunia di wilayah perairan laut Indonesia adalah….
a. Selat Sunda dan Selat Malaka
b. Selat Malaka dan Selat Lombok
c. Selat Bali dan Selat Madura
d. Selat Karimata dan Selat Makasar
e. Selat Lombok dan Selat Sunda

75. Tinggi rendahnya kadar garam air laut dipengaruhi oleh ….
a.  Suhu, curah hujan dan angin yang bertiup
b.  Curah hujan, relief dasar laut dan air pasang
c.  Pasang surut, gerakan air laut dan temperatur
d.  daerah geografis, relief dasar laut dan penyinaran
e.  Suhu, gelombang laut dan organisme laut
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76. Di bawah ini merupakan faktor-faktor penyebab amplitudo suhu air laut kecil, kecuali..
a. kalor jenis air laut relatif besar
b. air laut mudah bergerak
c. air laut banyak mengandung garam
d. air laut lebih banyak memantulkan sinar
e. besarnya penguapan

77. Besar kecilnya gelombang air laut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, kecuali..
a. intensitas penguapan, kedalaman laut
b. curah hujan, kedalaman laut
c. intensitas penguapan, curah hujan
d. angin dan kedalaman laut
e. angin dan curah hujan

78. Vortex adalah..
a. sejenis pulau karang
b. pantai laut yang terjal
c. putaran air laut di bagian permukaan
d. putaran air laut di bagian dalam
e. gelombang besar

79. Rumput laut banyak diusahakan di daerah ..
a. Selat Karimata
b. Selat Bali
c. Utara Seram
d. Barat Halmahera
e. Perairan Natuna

80. Sumber daya alam laut yang tidak dapat diperbaharui adalah…
a. garam dapur
b. ubur-ubur
c. rumput laut
d. ikan tuna
e. teripang

81. Garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung luar pulau dinamakan..
a. garis pulau
b. garis pantai
c. garis dasar
d. garis internal
e. garis batas

82. Dengan adanya kesepakatan hukum laut internasional pada tahun 1982, maka berarti negara Indonesia
memiliki..
a. satu wilayah laut
b. dua wilayah laut
c. tiga wilayah laut
d. empat wilayah laut
e. lima wilayah laut
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83. Menurut letaknya, wilayah laut dapat diklasifikasikan seperti berikut ini, kecuali..
a. laut tepi
b. laut lithoral
c. laut pedalaman
d. laut pertengahan
e. laut pasang surut

84. Laut banda merupakan contoh laut...
a. laut transgresi
b. laut regresi
c. laut perubahan
d. laut ingresi
e. laut depensif

85. Laut yang menghubungkan dua benua disebut..
a. laut pedalaman
b. laut tepi
c. laut mati
d. laut tengah
e. laut merah

86. The diagram shows a sketch of some coastal features. Which one of the feature shown on sketch is
visible only      at low tide to an observer standing at X
a. an arch
b. a cave entrance
c. a wave cut platform
d. a stack
e. a blowhole

87. Lubuk Laut Banda, Palung Laut Mindanau yang mrupakan bagian laut yang sangat dalam termasuk
dalam..
a. zona litoral
b. zona neritis
c. zona bathyal
d. zona abysal
e. zona coast line

88. The diagram shows a marine feature. What is this feature called ?

a. an atoll
b. a barrier reef
c. a fringing reef
d. an offshore bar
e. a stack

89. The map shows a coastal area. At which of the
locations, A, B, C, D or E, is there a headland with
cliff ?
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90. Relief dasar laut berupa bukit dalam laut
yang memisahkan dua buah laut
disebut..
a. lubuk laut

 d. punggung laut
b. palung laut
c. ambang laut     e. dasar samudera


