
KONSEP GEOGRAFI 

1. Pengerjaan tenaga eksogen dan endogen menyebabkan permukaan Bumi tidak rata 

sehingga terbentuk berbagai bentukan alam seperti gunung, pegunungan, dataran rendah, 

dataran tinggi, dan lembah 

Konsep dasar geografi berkaitan dengan hal itu adalah.... 

a. Konsep pola d. Konsep diferensiasi area 

b. Konsep lokasi e. Konsep nilai kegunaan 

c. Konsep morfologi 

 

2. Pada tanggal  26 Desemebr 2006 telah terjadi gempa bumi dan gelombang tsunami di  

Aceh. Ratusan  ribu jiwa melayang, ribuan rumah hancur serta sarana dan prasarana 

transportasi rusak. Hal ini mengakibatkan pemberian bantuan serta upaya evakuasi 

korban terhambat.  

 Konsep geografi berkenaan dengan pernyataan tersebut adalah... 

a.  Konsep aglomerasi d. Konsep morfologi 

b.    Konsep keterjangkauan e.    Konsep pola 

c.     Konsep differensiasi area 

3. Pulau Jawa merupakan daerah penghasil padi utama di Indonesia karena tanah di pulau 

Jawa subur dan air tersedia cukup banyak serta wilayahnya merupakan dataran rendah 

sehingga cocok untuk tanaman padi. 

 Konsep dasar geografi untuk memahami fenomena tersebut adalah…. 

a. Konsep interpendensi d. konsep nilai kegunaan 

b. Konsep keterkaitan keruangan e. konsep aglomerasi 

c. Konsep diferensiasi areal 

4. Wilayah Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia, dan 

Benua Asia dengan Benua Australia, serta pada 6°LU - 11°LS dan 95°BT - 141°BT 

 Konsep geografi yang berkaitan dengan informasi tersebut adalah…. 

a. Konsep saling ketergantungan d. konsep lokasi 

b. Konsep perbedaan wilayah e. konsep aglomerasi 

c. Konsep pola keruangan 

5. Di Jakarta kita mengenal adanya Kampung Ambon dan Kampung Melayu. Penamaan 

wilayah semacam ini juga terjadi di daerah lain. Jika ditelusuri asal mulanya proses ini 

sesuai dengan konsep geografi yaitu.... 

a. Keterjangkauan d.  Aglomerasi 

b.Nilai kegunaan e. Diferensiasi Area 

c.    Pola 

  

6.  Pada musim hujan dan bulan purnama, bagian utara kota Semarang sering terendam 

banjir. 

 Konsep geografi untuk mengkaji hal  tersebut adalah.... 

 a. konsep lokasi    d. d. Konsep pola 

 b. Kondep jarak    e. . konsep aglomerasi 

 c. konsep morfologi  

  



7. Pak Seno pengusaha dari Jakarta memiliki lahan 2 hektar di kawasan Puncak yang 

dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Sedang Pak Dadang memiliki lahan 1 hektar 

disamping tanah pak Seno yang ditanami dengan palawija untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

 Konsep geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah..... 

a. konsep pola d. konsep nilai kegunaan 

b. konsep morfologi e. konsep aglomerasi 

c. konsep keterjangkauan 

 

8. Daerah X dekat dengan pantai menjual ikan laut ke daerah Y, sedangkan daerah Y 

sebagai penghasil pangan menjual beras ke daerah X 

 Konsep geografi berkaitan dengan fenoimena tersebut adalah....... 

a. Konsep interaksi interdependensi d. Konsep keterjangkauan 

b. Konsep diferensiasi area e. Konsep pola 

c. Konsep aglomerasi 

 

9. Kawisata Api Tak Kunjung Padam di Kabupaten Bojonegoro berdekatan dengan lokasi 

kolam air hangat. 

 Konsep geografi yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah…. 

a. Konsep interpendensi d. konsep jarak 

b. konsep keterkaitan ruangan e. konsep morfologi 

c. konsep pola 

 

10. Surabaya-Sidoarjo mempunyai jarak 28 km dan setiap hari terjadi interaksi penduduk  

yang tinggi. Sebagian besar penduduk Sidoarjo bekerja di kota Surabaya sebagai 

penglaju. 

Konsep geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah….. 

a. konsep interpendensi d. konsep jarak 

b. konsep keterkaitan ruangan e. konsep morfologi 

c. konsep pola 

 


