
Satuan Pendidikan :

Mata Pelajaran :

Alokasi Waktu :

Jumlah Soal :

Bentuk Soal :

Peserta didik dapat menentukan konsep 

geografi melalui stimulus fenomena geosfer

Peserta didik dapat menentukanpendekatan 

geografi melalui stimulus fenomena geosfer

Peserta didik dapat menentukan prinsip 

geografi melalui stimulus fenomena geosfer

Peserta didik dapat menentukan aspek 

geografi melalui stimulus fenomena geosfer

Disajikan peta kontur, peserta didik dapat 

menentukan ketinggian tempat dan 

pemanfaatannya

Disajikan pernyataan peserta didik dapat 

menginterpretasikan objek citra

Disajikan pernyataan, peserta didik mampu 

menentukan dampak dari rotasi atau revolusi 

bumi
Melalui gambar, peserta didik dapat 

menentukan dampak gerakan lempeng bumi

Melalui gambar pecahan benua, peserta didik 

dapat menentukan nama benua dari hasil 

gerakan lempeng bumi

1.

2.

3.

Memahami Pengetahuan Dasar Geografi 

dan terapannya dalam kehidupan sehari - 

hari

Kelas / 

Semester

X/ I

Memahami dasar - dasar pemetaan, 

penginderaan jauh, dan Sistem 

Informasi Geografi (SIG)

Menganalisis dinamika planet Bumi 

sebagai ruang kehidupan

Hakekat dan Informasi 

Geografi geografi (konsep 

geografi, pendekatan 

geografi, prinsip geografi, 

aspek geografi)

Peta , Penginderaan Jauh 

dan SIG

Pembentukan Muka Bumi

40 PG dan 5 ESSAY

PG dan ESSAY

No Kompetensi Dasar Konten/Materi Indikator Soal

KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

SMA NEGERI 1 PEJAGOAN

GEOGRAFI

120 MENIT



Kelas / 

Semester
No Kompetensi Dasar Konten/Materi Indikator Soal

Disajikan gambar siklus batuan, peserta didik 

dapat menentukan jenis batuan

Disajikan pernyataan, peserta didik mampu 

menyimpulkan bentang alam hasil 

sedimentasi.

Peserta didik dapat menentukan lapisan - 

lapisan atmosfer berdasarkan paparan ciri - 

ciri lapisan atmosfer yang terjadi

Disajikan gambar, peserta didik mampu 

menguraikan proses terjadinya hujan

Disajikan pernyataan fenomena perubahan 

iklim, peserta didik mampu menentukan 

upaya mengatasi

Disajikan gambar siklus hidrologi, peserta 

didik mampu menguraikan prosesnya

Melalui deskripsi gejala alam, peserta didik 

dapat menghubungkan relief permukaan 

buumi dengan pola aliran sungai yang 

terbentuk

Disajikan pernyataan, peserta didik mampu 

menyimpulkan zona laut berdasarkan 

kedalaman

7. Memahami kondisi wilayah dan posisi 

strategis Indonesia sebagai poros 

maritim dunia

Disajikan gambar posisi strategis Indonesia, 

peserta didik mampu menguraikan 

pengaruhnya

Melalui deskripsi gejala alam, peserta didik 

dapat mengidentifikasi faktor yang 

mempengaruhi perseberan flora dan fauna

Disajikan peta persebaran dunia, Peserta 

dapat menentukan jenia flora atau fauna yang 

ada di wilayah tersebut

6. 

8.

4.

5.

Flora dan Fauna di 

Indonesia dan Dunia

Atmosfer

Hidrosfer

Poros maritim dunia

Menganaliis sebaran flora dan fauna di 

Indonesia dan dunia berdasarkan 

karakeristik ekosistem

X / II

XI / 1

Menganalisis dinamika lithosfer dan 

dampaknya terhadap kehidupan

Menganalisis dinamika atmosfer dan 

dampaknya terhadap kehidupan

Menganalisis dinamika hidrosfer dan 

dampaknya terhadap kehidupan

Lithosfer



Kelas / 

Semester
No Kompetensi Dasar Konten/Materi Indikator Soal

Disajikan Peta persebaran fauna di indonesia, 

peserta didik mampu mengidentifikasi ciri - 

cirinya

Melalui sajian peta, peserta didik dapat 

mengidentifikasi sebaran barang tambang 

sumber energi

Melalui deskripsi gejala sosial, peserta didik 

dapat menjelaskan cara penanggulangan 

pencemaran lingkungan

Melalui deksripsi gejala alam peserta didik 

dapat menjelaskan pemanfaatan sumberdaya 

alam dengan prinsip pembangunan 

berkelanjutan

10. Menganalisis ketahanan pangan 

nasional, penyediaan bahan industri, 

serta potensial energi baru dan 

terbarukan di Indonesia

Disajikan pernyataan peserta didik dapat 

menentukan faktor penyebab ketahanan 

pangan

Melalui piramida penduduk , peserta didik 

dapat menentukan solusi dari permsalahan 

kependudukan tersebut

Melalui deskripsi gejala sosial, peserta didik 

dapat menentukan jenis migrasi

12. Menganalisis keragaman budaya bangsa 

sebagai identitas nasional berdasarkan 

kenunikan dan sebaran

Disajikan gambar rumah adat, peserta didik 

dapat menentukan ciri - cirinya

13. Menganalisis jenis dan penanggulangan 

bencana alam melalui edukasi, kearifan 

lokal, dan pemanfaatan teknologi 

modern

Disajikan fenomena geografi, peserta didik 

mampu mengidentifkasi upaya mitigasi

8.

9.

11. 

Flora dan Fauna di 

Indonesia dan Dunia

Sumberdaya Alam, 

Lingkungan Hidup, dan 

Pembangunan Berkelanjutan

Ketahanan Pangan

Penduduk

Kebudayaan

Mitigasi Bencana

XI / II

Menganaliis sebaran flora dan fauna di 

Indonesia dan dunia berdasarkan 

karakeristik ekosistem

Menganalisis sebaran dan pengelolaan 

sumberdaya kehutanan, pertambangan, 

kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip - 

prinsip pembangunan berkelanjutan

Menganalisis dinamika kependudukan di 

Indonesia untuk perencanaan 

pembangunan

XI / 1



Kelas / 

Semester
No Kompetensi Dasar Konten/Materi Indikator Soal

Melalui pernyataan, peserta didik dapat 

menentukan pola tata ruang desa

Disajikan pernyataan, peserta didik mampu 

menentuka tahap perkembangan kota.

Melalui gambar peserta didik dapat 

menentukan zonasi dalam pola keruangan 

kota

Disajikan pernyataan, peserta didik mampu 

menentukan faktor penarik atau pendorong 

urbanisasi

Disajikan fenomena geosfer, peserta didik 

dapat menguraikan dampak interaksi desa 

kota

Peserta didik mampu menentukan daerah - 

daerah yang menjadi lokasi pusat 

pertumbuhan

Melalui pernyataan, peserta didik dapat 

menganalisis lokasi yang tepat untuk 

pelayanan umum 

Peserta didik mampu menentukan dampak 

interaksi pusat pertumbuhan terhadap 

lingkungan

Disajikan pernyataan, peserta didik mampu 

menentuukan manfaat tata ruang

DIsajikan pernyataan, peserta didik dapat 

menentukan karakteristik negara maju atau 

berkembang

15.

16. 

14.

Negara Maju dan 

Berkembang

Pola Keruangan Desa dan 

Kota

Interaksi Desa Kota

Perwilayahan, Wilayah, dan 

Pertumbuhan

XII / I

XII / II

Menganalisis struktur keruangan desa 

dan kta, interaksi desa dan kota, serta 

kaitannya dengan usaha pemerataan 

pembangunan

Memahami konsep wilayah dan 

perwilayahan dalam perencanaan tata 

ruang wilayah nasional, provinsi, dan 

kabupaten / kota

Menganalisis karakteristik negara maju 

dan negara berkembang dalam konteks 

pasar bebas



Kelas / 

Semester
No Kompetensi Dasar Konten/Materi Indikator Soal

Disajikan peta , peserta didik dapat 

menentukan leta suatu negara maju atau 

berkembang

Peserta didik mampu menentukan dampak 

pasar bebas terhadap perekonomian di 

Indonesia

Peserta didik dapat menentukan manfaat 

penginderaan jauh dalam bidang bidang 

tertentu

peserta didik mampu menentukan manfaat 

SIG di bidang bidang lingkungan hidup

peserta didik mampu menentukan manfaat 

SIG di bidang bidang kesehatan

disajikan jenis - jenis peta, pserta didik dapat 

menentukan jenis peta yang dihasilkan

16. 

17.

Negara Maju dan 

Berkembang

Aplikasi Peta, Inderaja, dan 

SIG

XII / IIMenganalisis karakteristik negara maju 

dan negara berkembang dalam konteks 

pasar bebas

Menganalisis jaringan transportasi dan 

tata guna lahan dengan peta dan atau 

citra penginderaan jauh serta Sistem 

Informasi Geografis (SIG) kaitanyya 

dengan pengembangan potensi wilayah 

dan kesehatan lingkungan


