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Soal 1- 40 Geologi/Geofisika

i. Panjang rata-rata jan-jari bumi adalah
4.4371 km
8.5371 km
c.6371 km
D.7371krlr
E.8371 km

2. Struktur intemal bumi dapat dibagi menjadi 4 lapisan utama yaitu:
A. kerak, mantel, inti dalam, inti luar
B.lempeng, mantel, inti dalam, inti luar
C. kerak,lempeng, mantel, inti
D. kerak,lempeng, inti dalam, inti luar
E. kulit, kerak, lempeng, inti

3. Kerak adalah lapisan terluar kulit bumi yang dapat terbagi menjadi
A. kerak benua dengan tebal 30-50 km dan kerak samudera dengan tebal rata-ratal Y,rrr

B. kerak benua dengan tebal rata-rataT l<n dan kerak samudera dengan tebal 30-50 km
C. kerak benua dengan tebal rata-rata 70 km dan kerak samudera tebal rata-rata 300 km
D. kerali benr.n dengan tebal rata-rata 300 km dan kerak samudera tebal rata-rata 70 km
E i"erak ben:ue fun ker?-k sa:auje:e jengan tebaj berkisar ?0-100 km

-$. Cffiid}flwi k€rek s*nnroChrs amuma ffi mLmia,ln setla-sru L,er"['ur

A demsitasrya 3,0 gr/cm: "trn hmum p€nlrJflrm,lla terutaumn nnemiliki kryosisi kiwrie 1rug
kaya unsrr silika d*n ah'minirm
B. densitasnya2,T grlcm3 dan batuan p€nyusunnya terutama memiliki komposisi kimia yang
kaya silika dan magnesium
C. densitasnya2,T gt/cm3 dan batuan penprsunnyaterutarta memiliki komposisi kimia yang

kaya silika dan aluminium
D. densitasnya 3,0 grlcm3 dan batuan penyu$nnya terutama memiliki komposisi kimia yang

kaya unsur silika dan magnesium
E. densitasnya2,T - 3,0 grlcm' dan batuan penyusunnya terutafira memiliki komposisi kimia
yang kaya silika, aluminium dan magnesium

5. Kerak dan mantel bagian paling atas memiliki sifat yang keras dnrigid sehingga bagran

tersebut disebut sebagai litosfer. Teori Tektonik Lempeng (Plate Tectonics) menyatakan

bahwa litosfer ini terpecah-pecah menjadi banyak segmen yang dikenal sebagai lempeng'

Diantara pernyataan-pernyataan berikut ini, manakah pemyataan yang benar.

A. LempengJempeng tersebut memiliki bentuk yang sama.

B. Jumlah lempeng yang ada tidak diketatni.
C. Masing-masing lemping ini bergerak dan berubah bentuk serta ukuran secara kontinyu.

D. Lempeng-lempeng tersebut tidak diketahui arah pergerakannya.

E. Lempeng-lernpeng tersebut tidak bergerak.

6. Indonesia merupakan daerah pertemuan dari beberapa lempeng. Sebagian besar pulau-

pulau di Indonesia terletak pada lempeng



A. lndia-Australia
B. Philipina
C. Pasifrk
D. Asia
E. Eurasia

7. Beberapa fenomena geologi yang dapat terjadi akibat tumbukan antar lempeng adalah
A. gempa bumi
B. pembentukan gunung api
C. penwrjaman lempeng samudera di bawah lempeng benua
D.A,B&Cbenar
E. tidak adayangbenar

8. Berdasarkan cara pembentukanny4 batuan dapat dibag menjadi 3 jenis yaitu
A. batuan b€ku, batuan gunung api dan batuan sedimen
B. batuan sedime4 batuan laut dan batuan beku
C. batuan sedimen, bafuan gunung api dan batuan metamorf
D. batuan beku, batuan laut dan batuan metamorf
E. batuan b€ku, batuan sedimen dan batuan metamorf

9. Mineral merupakan komponen penyusun batuan. Mineral dalam konteks geologi harus
memiliki karakteristik sebagai berikut kecuali
A. bisa berbsntuk padatan dan larutan
ts. nenriliki kompnsisi kimia tertentu
C t'emlIh-i *ruku liri*d
D -lncrrgffi;it
E- wtWk strs&r4 mlnrmrri

l0- Yang termasuk mineral diantara namr-n nna di ba*Eh ini adalah
A. batubara
B. peridotit
C. kuarsit
D. marmer
E. feldspar

1 1. Skala yang sering dipakai untuk menyatakan kekerasan suatu mineral adalah Skala Mohs.
Mineral yang paling keras adalah mineral yang memiliki skala Mohs 10, yaitu
A. intan
B. kuarsa
C. kalsit
D. gipsum
E. talk

12- Salah satu mineral yang paling umum ditemukan di dalam batuan yang terdapat di kerak
bumi adalah kuarsa. Komposisi kimia kuarsa adalah
A. CaCOr
B. SiOz
C. FezO:
D. NaCl
E. HCI
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13- Di bawah ini adalah nama-nama batuan beku kecuali
A- granit
B. riolit
C. hematit
D. gabbro
E. diorit

14- Mineral yang umumnya tidak mungkin ditemukan dalam granit adalah
A. kuarsa
B. biotit
C. ortoklas
D. olivin
E. hornblende

15- Perbedaan batuan beku intrusif dan ekstrusif adalah pada:
A- tempat pembekuannya
B. komposisi kimia
C. tipe mineral
D. jumlah mineral
E. A,B,C dan E benar

16' Batuan sedimen yang terbenhrk dari hasil pembatuan material-material sedimen klastik
beruhran 1116 - 2rnm disebut
A bntunEnErmg
B. b-|'ruryFgc-tr
o-hhp
E qdlpnldr

17. Suatu batum sedimen dengan ukuran butir penyusrmnya > 2 mm yang memiliki benh*
membulat disebut
A. breksi
B. konglomerat
C. bongkah
D. kerakal
E. kerikil

18. Diantma batuan sedimen di bawah ini manakatr yang bukan batuan sedimen kimia atau
organik?
A. batugaram
B. batubara
C. chert
D. talk
E. batuserpih

19- Bafuan metarnorf merupakan hasil malihan akibat adanya perubahan tekanan dan
temperatur yang sangat tinggt dari batuan
A. beku
B. sedimen
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C- merzmorf
D.A&Bsaja
E-48&Cbisa

20. Batuan metamorf terutama riikelompokkan berdasarkan:
A. tekstur (ada tidaknya foliasi)
B. mineralogi
C. komposisi kimia
D. posisi pembenhrkan
E. jenis batuan asalnya

21- Batugamping yang mengalami rekristalisasi selamaprcses metamorfisme akan berubah
menjadi
A. kuarsit
B. sekis
C. marmer
D. gneis
E. batusabak

22. Y ang termasuk struktur geologi adatah
A. patahan/sesar
B. lipatan
C. kekar
D.Ats&Cbenar
E qernnn selah

IL ffi hE pgrcfipl]tftiltu rygt g@btrdi brd ini diffi s€bagai

A. antiklin
B. sinklin
C. homoklin
D. triklin
E. biklin
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24-Patahan yang memiliki gerakan relatif seperti gambm di bawah ini disebut sebagai
patahan

A. naik
B. turun
C. geser
D. sejajar
E. semua salah

25. Jika terdapat suatu intmsi batuan beku menembus lapisan batuan A, B, C dan D, seperti
ditunjukkan pada gambar di bawah, manakatr yang disebfi sill?

A.A&B
B.C&D
C.E
D.F
E.E&F



r
26. Gunung api terdapat di sepanjang daerah yang disebut sebagai Sirkum Pasifrk. Daerah ini
adalah
A. daerah yang memiliki kerak tipis.
B. daerah yang memiliki kerak tebal
C. daerah di sekitar khatulistiwa
D. daerah tumbukan lempeng
E. daerah dimana lempeng baru terbenhrk

27. Suatu letusan gunung api bisa bersifat sangat eksplosif atau hanya bersifat efusif saja Hal
ini sebabkan oleh
A. kandungan gas di dalam magma atau lava
B. mudah tidaknya gas terlepas ke atmosfer
C. viskositas lava
D.A,B&Cbenar
E. tidak ada yang benar

28. Titik di permukaan bumi yang meruprkan proyeksi titik pusat gempa bumi disebut

sebagai
A. fokus
B. hiposenter
C. fokal
D. deposenter
E. episenter

I9- hdrffi cm roilfri. gsofidhrmernge,r*tmd odmfa ilniku.M frff€rnal hmni?
,f,,ffiFEnm
f,l dFhrgi*h5mgeded hi
C. rnelffir p€mmtu dcngm sdelit dm pesarC udea
D. meneliti pedaku r*mbt gelombmg gempahmi
E. menghitrmg variasi kecepatan rotasi planet huni

30. Dalam suatu tubuh padatan, gelombang seismik berupa gelombang primer (P) menjalar
lebih cepat dari gelombang sekunder (S) rata-rata sekitar
A.1,7 kali
B. 2,0 kali
C.2,3 kali
D.2,7l<ali
E. 3,0 kali

31. Bentang alam (morfologi) karst terdapat pada daerah dengan batuan berupa
A. batusabak
B. batugamping
C. batupasir
D. batulempung
E. batulanau
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32- Secara sederhana" proses geomorfologi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu
eksogenik dan endogenik. Pengelompokkan tersebut dibuat berdasarkan pada:
A. tempat proses tersebut berlangsung
B. asal material yang terkena proses
C. asal energi yang menggerakkan proses
D. bentuk proses
E. waktu larnaproses

33. Manakah yang merupakan salah satu fal*torpenyebab terbentuknya bentang alam eolian?
A. angrn berhembus kuat sepanjang tahun
B. pasokan kerikil yang banyak
C. terletak di dekat pantai
D. tetumbuhan yang banyak
E. tetumbuhan yang tinggi

34. Jika terdapat zuatu lapisan batuan seperti di bawah ini, bagaimanakah urutan
pembentukannya?

D

o

oo" o t oo o c
oooooo o o

A. A-B-C-D
B. B-C.D-A
C. D-C-B-A
D. C-B-A-D
E. D-A-C-B

35. Manakah diantara batuan di bawah ini yang memungkinkan untuk mengandtrng fosil
dengan jumlatr yang banyak ?
A. Sekis
B. Batukapvr (chalk)
C. Konglomerat
D. Breksi
E. Andesit

36. Salah satu syarat suatu organisme dapat terawetkan menjadi fosil adalah
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A Segeramengalami proses oksidasi
B- I-ryism batuan pengandungnya mengalami proses pelapukan
C. Memprmyai cangkang yang sangat lunak
D- Berukuran besar
L Segera terkubur oleh sedimen berukuran butir halus

3?. Bdran induk yang menghasilkan minyak bumi biasanya berupa
A Batuan yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi
B. Batuan sedimen berbutir halus yang kaya bahan organik
C. Batuan yang diendapkan di laut
D. Batugamping yang kaya akan mikrofosil
E. Batupasir yang kaya mineral kuarsa

38. Sumber energi panas bumi (geothermal) pada prinsipnya adalah
A. Uap air yang dihasilkan dari pemanasan air dalarn akuifer oleh magma.
B. Panas bumi yang terdapat pada batuan
C. Magma yang keluar ke permukaan bumi dan menghasilkan panas.

D. Air yang bercampur dengan magma pada suatu sistem gunung api'
E. Panas yang dihasilkan oleh magma yang bergerak ke permukaan

39. Yang termasuk peta dasar adalah
A. pm ke$re"''lnitnn effifrrdril(
B'auaFfiimi$@
C-mpr5rtupm*im
Itlt- " enh
F* pctrnpoerd

40. Jika suatupebmemilfti skala 1 : 25.000, b€rarti
A. I cm pada peta :2,5 m sesungguhnya di lapangan
B. 1 cm padapeta :25 m sesungguhnya di lapangan
C. 1 cm pada peta :250 m sesungguhnya di lapangan
D. I cm pada peta :2500 m sesungguhnya di lapangan
E. 1 crn pada peta : 25A00 m sesungguhnya di lapangan
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ffd /ff - 50 GeohidrologilOseanografi

4r- shchfuhologi berperan serta dalam merubah bentuk permukaan bumi melalui proses:

.n- pclidmi dan evaPorasi

n wryra* dan transPirasi

C-ryirci dan infiltrasi
ILififrrasi dmrunoff
n"ctddmtrmsportasi

{l- Kmepm aliran sungai dipengaruhi oleh

A grafi€n
B. btffie, ukuran dan kekasaran sungar

C. mhme air pada srntu waktu tertentu

D. semuabenar
E- sernua salah

43- Suatu sungai dengan pola aliran rectangular umunnya mencirikan bahwa batuan dasar di

daerah tersebut
A. keras
B.lrrnak
C. bffiyak terpotong oleh sesar atau kekar

D. bm:mk t€rliPd
E- uerwm ol€h j€nis bafum Yang sama

&k M5ry * effifori "r*@ kecit schingga mence8uh air tanah untuk mengalir

ruitsi
il.il&
nfl&N
C- Akuitas
D. Aktdd€s
E. Akuinos

45. Batuan yang mungkin bertindak sebagai akuifer adalah

A. batusabak
B. granit
C. marmer
D. bahrlemPung
E. batuPasir

46. Unsur pembentuk gafitm pada air laut yang paling banyak adalah

A.Mg
B. Ca
C.K
D. Cl
E. Na

47 . zottadimana terjadi penuruffxo temperatur air laut secara signifikan terhadap kedalaman

disebut sebagai zona

A. thermoklin
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B. thermosink
C. thermogap
D. therrrolayer
E. thermogap

48. Suatu penampang tengah samudera (mid oceanic ridge) umumnya merupakan zona
A. tumbukan lempeng
B. peleburm lempeng
C. pertemuan antar lernpeng
D. pembentukan lempeng banr
E. semua benar

49. Penyebab utama terjadinya arus laut adalah
A. berat jenis air
B. angrn
C. temperatur permukaan
D. topografi dasar laut
E. komposisi air laut

50. Terumbu karang akan terbentuk pada laut yang
A. dangkal
B. msmiliki temperatur hangat
C. tidak mendapatkan suplai sedimen
D. semua benar
E. semua salah

Sml 51-80 Meileorologi/ICimatologi

51. Apakah smberutama eirergi Bumi?
A- Matahari
B. Bulan
C. Venus 

:

D. Mars
E. Tidak ada yang benar

52. Awantermasuktipe?
A. Presipitasi
B. Kondensasi
C. Uap air
D. Presipitasi
E. Tidak ada yang benar

53. Instrumen apa yang diggnakan untuk mengukur temperatur udara?

A. Barometer
B. Hygrometer
C. Termometer
D. Piezometer
E. Anemometer

.lt



r

j

54- Cuaca sep€rti apakah yang kita alami jika tekanan atuosfer tingg?

A. Basah dan cuaca berawan
B. Basah dan cuaca cerah

C. Irmbab dan cuaca cerah

D. Kering dan cuaca berawan

E. Kering dan cuaca cerah

55. Skala atau ukuran apa yang digunakan untuk mengukur kekuatan tornado?

A. SkalaBeaufort
B. Skala Fujita
C. Skala Tornado
D. Skala Mercalli
E. Skala Richter

56. Fenomena marn yang termasuk kelompok badai (storm)?

A. Front Panas

B. Front Okulasi
C.Angtn Bohorok
D. Taifun dan Hurricane
E. Tidak adayatgbenar

5- tsdr,rye hmfuk nnusilm 1-ang diatnmi oleh wilal'-ah tropis/Indonesia?

,,4*.4

M"5
1{l!* 

-,.J,

mMrm-W
5&Af elrlnnte&khfun?
A Mengukurpll airhudan
B. Menmprmg crrah hujm
C. Mendeteksi hujan
D. Menakar hujan
E. Tidak ada yang benar

59. Atat pengukur kecepatan angin adalah

A. Termometer
B. Piezometer
C. Hygrometer
D. Speedometer
E. Anemometer

60. Kelsmbaban udara diukur dengan

A. Barometer
B. Hygrometer
C. Barograf
D. Hygrograf
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E. Semua benar

61. Substansi Kimia manakah yang berkontribusi terhadap perubahan iklim?

A. Methan
B. Karbodioksida
C. Ozon
D. Semua benar
E. Semua salah

62. Butir kecil fluida yang tersuspensi dalam udara disebut

A. Partikel aerosol
B. Embun
C. Kristal es

D. Molekul
E. Awan

63. Relasi antara tekanan udara dengan densitas dan temperaturnya disebut

A. Hukum kekekalan energl
B. Teori kinetic gas

C l-i:rk::r ga*.

- --:-- 
-.: 

-:--" i-1..--

! ':'ir: r,":{:

4L lllffi$Iftrn

& 1t[0h
,J 51ru"r

D- t'-ilo't

E.900'o

65. Langit tampak biru karena
A. Memantulkan warna bumi yang juga biru jika dilihat dari angkasa

B. Atmosfer tidak menghambw cahaya tampak dengan baik

C. Atmosfer tidak menghambur cahaya biru dengan baik

D. Atmosfer menghamburkan cahaya biru lebih baik dari sinar yang lain

E. Wama cahaya tampak yang utama adalah biru

66. Manakah diantara penryataan mengenai efek rumah kaca di bawah ioi yang benar?

A. Terlibat dalarn pelepasan panas laten atmosfer

B. Menolong permuk*" U"-i untuk tetap hangat dibandingkan jika tidak ada atmosfer

C. Memantulkan kembali radiasi matahari

D. Menghalangi cahaya matahari mencapai permukaan bumi

E. Disebabkan oleh polusi udara
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67- Kombinasi suhu yang rendah dan angin yang kencang akan membgat tubuh ses€orang

kedinginaq sebab angln mempenganrhi transfer panas tubuh melalui

A- Transformasi
B. Radiasi inframerah
C. Radiasi ultraviolet
D. Panas laten
E. Konduksi dan Konveksi

6g. Fenomena manakah yang mempengaruhi pemanasan global secara signifikan?

A. Penrbahan system front dan lintasan badai

B. Perubahan tinggi muka laut

C. Perubahan komunitas Flora dan Fauna

D. Semua benar
E. Semua salah

69. Tekanan udara diukur dengan

A. Altimeter
B. Barometer
C. Anemometer
D. H1'grometer
E -)rpmimetm

:lMu.Mfum;ffiM"ffi
Jtrr triinurmcfrimw;qF 56ffifl saEmdn l@ @ sifu 'ttmnnrnil 

mnmm'-E

rffi
D"ffiffiqPn'm
C-h4fulnryU*dhsnnrcdmlffi
n- Sm tnsGp61nlryfo y4 berdeh tfiE"s pcftEdmn +elsr* d[ pcrmtem hmi
E, S€muasalah

71. Cuaca adalah
A. Kondisi atnosfer dalam suatu waktu tert€ntu

B. Rerata kondisi atmosfer dalam suatu selang waktu tertentu

C. Suhu ahosfer pada suatu saat tertentu
D. Perubahan atmosfer pada selang waktu tertentu

E. Semua benm

72. Ukuran diameter butir hujan adalah

A. 0.15 -0.53 Cm
B. 0.25 - 0.63 Cm
C. 0.35 - 0.73 Cm
D.0.45 -0.83 Cm
E. Semuabenar

73. Angin darat terjadi karena
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I A. Darat lebih panas dari laut7 B- Darat lebih bervariasi topografinya dibanding dengan laut
C. Darat lebih bervariasi suhunya dibanding dengan laut
D. Darat lebih dingin dari laut
E. Semua benar

7 4. U dma dikatakan stabil apabila
A. Partikel udmabergerak naik tanpa syarat
B. Patikel udara bergerak naik dengan syarat
C. Partikel udara cenderung balik kembali ke tempat semula jika diberi gaya ke atas

D. Partikel udara tidak balik kembali ke tempat semula

E. Tidak adayangbenar

75. Angin geostropik adalah
A- Angin yang terjadi di lautan
B. Angin yang terjadi di dataran tinggi
C. Angin yang terjadi di dataran rendah
D. Angin yang bergerak tegak lurus garis isobar
E. ,A.ngin yang bergerak sejajar dengan garis isobar

---_..1 ..: - '-- ' : ": 3--:- r:- - >

-1..._ l.;11':1'._J:,-:,;_r.:- --_--__-;.-- :-1.:- :::.'- .;r .-1- r--.-Sigf ','3ng Sama

l .r,uf:; :.rffi-4JJ:J''j.-I *:::.:..-.:*:*1.-- -r;-.i-i *.j :-l:::-. r:-.-=:-:; "L--::*i:l:

4 "il ry r@lrluilMlflur,M r[ilmfinum*"lffirnmm M[rgro fiisnnmry;m$m lm4 $@nm,i,e.

* 
t@Em c,o'rioLis 'rtsebuhesm oleh kmsra

-{ Fenguuh gala graritasi matahari
B. Radiasi Matahari
C. Gravitasi bulan
D. Rotasi bumi
E. Gayapasang surut

78. GayaCoriolis akan menyebabkan angin
A. Berbelok ke kanan di BBU dan ke kiri di BBS
B. Berbelok ke kiri di BBU dan ke kanan di BBS
C. Berbelok ke kiri di BBU dan ke kiri di BBS
D. Berbelok ke kanan di BBU dan ke kanan di BBS
E. Tidak berpengaruh terhadap arah angin

79. Komposisi gas pembentuk atnosfer adalah
A.TTyoNitrogen, 22YoOY,sigen,0,9Yo Argon dan 0,1olo Gas lainnya
B. 7 \yo Nitrogen, 2 1 % Oksig en, O,9o/o Argon dan 0, 1 

o/o Gas lainnya
C.7}%Nitrogen,2l% Oksigen,8,9o/o Argon dan 0,1olo Gas lainnya
D.78% Oksigen,2l% Nitrogen,0,9o/o Argon dan 0,17o Gas lainnya

E. 7 7 % Oksigen, 22Yo Nitro gen, 0,9Yo Argon dan 0,lo/o Gas lainnya
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80. Yang dimaksud dengan lubang ozon adalah

A. Penipisan lapisan ozon di wilayah kutub utara akibat lepasnya sejumlah zat kimia buatan

manusia terutan-ra CFC
B. Penipisan lapisan ozon di wilayah kutub selatan akibat lepasnya sejumlah zat kimia buatan

manusia terutama CFC
C. Penipisan lapisan ozon di wilayah ekuator akibat lepasnya sejumlah zatkimiabuatan

manusia terutama CFC
D. Penipisan lapisan ozon di wilayah kutub utara dan selatan akibat lepasnya sejumlah zat

kimia buatan manusia terutama CFC

E. Semua benar

Soal 81-100 Astronomi

8l Hukum yang menyatakan bahwa lintasan planet mengelilingi matahari berbentuk elips

adalah
A. Hukum Kepler I
B. Hukum Kepler II
C. Hukum Kepler iII
D" tiut-urn Copernicus I
: --- --r. -: C ::.:::-: -s il

l* tm,L :*:ll*:; ;L'r;.J

$- "-mi& FWro flfiryiJl$cil*s;lHll ::ffii-iu.i:r ;ilrg[ ':E- :5ri :';- -r: L

: :hf," fr -trgfrl.rm 1ii;m @ lrmnrrnr'ilnmry fltxuMmr geinmnar" eir:rrmm'ttnnrrurr lufruls larn:W'pl

:: Xu4roEi'r*

D. Koqmm ymg m1Jnau} rmeil.leksd gmTs e,qu'lsox setmry tggggf li \[ffs[
E" Titik posisi mamhari pada ekuator

83. Satuhari siderial
A. lebih lama hampir 4 menit dibandingkan satu hari matabari rata-rata

B. lebih pendek hampir 4 menit dibandingkan satu hari matahari rata-rata

C. sama dengan satu hari matahari rata-rata
D. lebih lama hampir 4 jam dibandingkan satu hari matahadruta-rata
E. lebih pendek hampir 4 iarrtdibandingkan satu hari matahari ratz'rata

84. Satu hari sidereal dapat dihitung dengan cara

A. menghitung waktu yang diperluf.* oleh sebuah bintang untuk mengelilingi bumi

n. mengtritung waktu i*g aii".tukan oleh sebuah bintang untrft mengelilingi matahari

C. mengtritung waktu V*E aip"rlukan oleh sebuah bintang untuk mengelilingi bumi dan

matahari
D. menghitung waktu yang diperlukan oleh sebuah bintang untuk berpindah posisi terhadap

matahari
E. mengbitung waktu yang diperlukan oleh sebuah bintang untuk berada kembali pada posisi

yang idintik deogan posisi bintang tersebut di angkasa sehari sebelumnya

tL
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85. Jarak bumi terhadap matahari bervariasi, posisi dimana bumi memiliki jarak terjauh dari
matahari disebut
A. perihelion
B. aphelion
C. subhelion
D. parahelion
E. selehelion

86. Sumbu rotasi bumi mfuing terhadap bidang referensi sebesar
A.20,50
8.21,5"
c.22,5"
D.23,5"
8.24,5"

87. Yang termasuk planet terestria adalah
A. Merkurius, Venus, Bumi, Mars
B. Venus, Bumi, Mars, Jupiter
C. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus
D. Mars, Jupiter, Satumus, Uranus
E. Jupiter, Safurnus, Uranus, Neptunus

tS- Plffi-plmet luar temyata memiliki kemampatan y"ng lebih rendah dari pada planet-

nMdilhh€nfl
A.i*ritri
L--u5frq
G-- - ^ Shdrfmgrn
If rf,iiri-iripffitcsn
E ti*ryrudungair

89. Manakah yang menrpakan satelit Jupiter?
A. Callisto
B. Europa
C. Ganymede
D.Io
E. Semua benar

90. Apa yang membentuk cincin yang mengelilingi Satumus?
A. gas
B. awan
C. komet
D. uap air
E. partikel padat kecil

91. Asteriod ternyata pada umumnya mengorbit di antara lintasan 2 planet yaitu:
A. Merkurius dan Venus
B. Venus dan Bumi
C. Mars dan Jfipiter
D. Jtipiter dan Saturnus
E. Uranus dan Neptunus

vr
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92" Pada mengolbit mendekati matahali, ekor komet akan mengarah

A. nnmdekat ke arah matahari

ts- mnernjarh dari matahari
C. tidffib€rubatl
D" '!rF tiruh dari bulan
E. rmerrdekat ke arah bulan

93" Suuldn matahari dapat dibagi menjadi 4 yaitu:

,L fuerior, kulit, eksterior, korona
B- tiltit, fotosfer, kromosfer, korona

C. imerior, fotosfer, kromosfer, korona

D. fotosfer, kromosfer, kulit, korona

E interior, fotosfer, kromosfer, kulit

%- Matahari mendapatkan energinya dengan proses

A. fusi nuklir
B. fisi nuklir
C. ledakaa nuklir
D. mineral radioaktif
E. pasokan unsur radioaktif

gl. Tdeskry optik 3-ang memanfaatkan kaca cembung untuk memfokuskan/mengumpulkan

cnMnn dilnEftnm eth@El-" teleskry
A,ffiT
B.ffii
C-ffi
ILffid
E" triffii

96. Faktabahwabulan mengorbit mengelilingi bumi, sedangkan bulan $rn bumi mengorbit

mengerilingi *uorr* *"rrluuuu*an"adanyi perbedaan jurnlah hari dalam 1 bulan sinodis

dan I bdan siderial. Manak-ah pernyataan di bawah ini yang benar

A. jumlatr hari butan sinodis adalah 27 113 hari, sedangkan jumlah hari bulan siderial adalah

29 u2
B. jurnlah hari bulan sinodis adalah 28 ll3 hari, sedangkan jumlah hari bulan siderial adalah

27 u2
c. jumtah hari bulan sinodis dan bulan siderial selalu berubah-ubah

D. jumlah hari bulan sinodis adalah zl llzhari, sedangkan jurnlah hari bulan siderial adalah

28l13
E. jumlah hari bulan sinodis adalah 29 llzhari, sedangkan jumlah hari bulan siderial adalalt

27 u3

97. Dalam 1 tahun, berapa kali umumnya gerhana bulan dapat terjadi?

A. 1x
B.2x
C.3x
D.4 x
E.5x

!0



98. Pada jam 20:00 WIB, ketika Ahmad sedang berada di Observatorium Bosscha Lembang
ia melihat sebuatr satelit melewati meridian dengan latar belakang Centaurus. Jika satelit itu
mempunya periode l0 jarn. Pukul berapa satelit itu akan melewati kembali meridian Ahmad
dengan latar belakang Centaurus?.
A. 09:08:24 siang hari
B. 1l:08:24 siang hari
C.. 13:08:24 sianghari
D. l5:08:24 siang hari
8.20:A8:24 siang hari

99. Berapakah percepatan gravitasi g, pada sebuah planet dengan rapat massa yang sama

dengan rapat massa Brmri tapi radiusnya2 kali radius Bumi? (percepatan gravitasi bumi:9,8
rrls')
A.4,9 m/s2
B. 9,8 m/s2
C.14,7 mJsz

D. 19,6 mls2
E.24,5 m/s2

i00. Sebuah bintang neutron mempunyai massa M: 4-1030 kg dan radius R:10 km.
Berapakah percepatan gravitasi di permukaannya? (Konstanta gravitasi universal G4,67.10'
ll Nm2ke-2 )
{.0.3. ioti.*,rt
ts" r,,r.9. 101: clajsl
C. 0i. 1Oia cm,s:
D. 0,9. l0l4 cm/s:
E.0,3. 1013 cm/s2
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