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Kunci Jawaban Kompetisi Sains Madrasah GEOGRAFI  

Madrasah Aliyah Tingkat Provinsi 2015 

 

1 B. “Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with 

care” 

 

21 A. Nusa Tenggara Timur 

 

2 A. Penduduk Muda (Expansiv Piramidae) 

 

22 A. Iso Keraunik Level 

 

3 C. Besarnya arus urbanisasi dan banyaknya jaringan 

transportasi 

 

23 D. Lempeng Eurasia dan Lempeng 

India 

4 C. Debris avalanche 

 

24 E. Perkebunan kelapa sawit 

 

5  

E. Strip cropping dan crop rotation 

 

25 B. Argentina 

 

6 A. Thailand 

 

26 B. 135 dan 45 

 

7 D. Perairan peralihan antara sungai dan laut yang 

salinitasnya lebih rendah dari salinitas sungai dan 

lebih tinggi dari salinitas laut 

 

27 D. Turki 

8 C. Pulau Mentawai 

 

28 C. Friedmann 

9 E. I, II, III, IV, V, VI 

 

29 C. 20 tahun 

10 E. Kering dan cuaca cerah 

 

30 C. Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2007 

11 C. 1 : 111.000 

 

31 C. Deskripsi dan interelasi 

12 C. Gunung Bromo di Jawa Timur 

 

32 A. Cagar biosfer 

13 C. 2.283,33 km 

 

33 D. Weizsaeker dan Kniper 

14 B. Bahan mentah, tenaga kerja, dan pemasaran 

 

34 B. Sedimen aeolis 

15 B. 1 : 100.000 

 

35 C. Macedonia 

16 A. Territorial Seas 

 

36 A. Ketinggian tempat 

17 C. 1 dan 5 

 

37 
D. SPOT dan Soyuz 

18 E. China 

 

38 
D. Konvensi perdagangan karbon 

19 E. Semua benar 

 

39 
D. Transisi Demografis 

20 A. Cahaya 

 

40 
C. Contiquous Zone 
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SOAL ISIAN 

1. Dalam rumusannya, MEA memiliki beberapa Rancangan Agenda penting yang akan 

diberlakukan ke seluruh negara yang merupakan anggota ASEAN, yang diuraikan 

melalui empat karateristik pilar MEA, yaitu: 

 Pasar tunggal dan basis produksi 

 Membangun kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi 

 Membangun Kawasan dengan Ekonomi yang Merata 

 Membangun Kawasan dengan Integrasi Penuh Terhadap PerekonomianGlobal 

 

Membangun kawasan dengan integrasi penuh terhadap perekonomian global dari 

keempat rancangan agenda karateristik MEA tersebut juga akan dijalankan melalui lima 

elemen utama. Lima elemen utama tersebut, yaitu: 

 Aliran Bebas Barang 

 Aliran Bebas Jasa 

  Aliran Bebas Investasi 

  Aliran Modal yang Lebih Bebas 

  Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil 

 

Dampak positifnya terhadap Indonesia antara lain: 

1. Indonesia dapat memperluas jangkauan ekspor dan impor tanpa ada biaya dan 

penahanan barang terlalu lama di bea cukai. 

2. Tenaga kerja indonesia dapat bekerja di negara anggota ASEAN dengan bebas dan 

sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. 

3. Para investor dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar 

negara anggota ASEAN. 

4. Para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat, para tenaga kerja 

akan semakin meningkatakan tingkat profesionalitas dan bakat yang dimilikinya 
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2. Skala = 1: 40.000 

Artinya jarak 1 cm pada peta sama dengan jarak 40.000 cm = 0,4 km pada jarak 

sesungguhnya.  

Sehingga jarak A - C pada peta 5 cm sama dengan jarak 200.000 cm = 2 km pada jarak 

sebenarnya. 

Kemiringan lereng A - C = (beda tinggi/jarak)*100% 

    = (60 m/2 km)*100% 

    = (60 m/2000 m)*100% 

    = 3% 

3. Lapisan – lapisan atmosfer bumi dari nomor 1-7 diantaranya: 

 Lapisan nomor 1: termosfer (ionosfer) 

Temperatur termosfer meningkat sesuai dengan kenaikan ketinggian karena 

penyerapan energi radiasi matahari yang tinggi dengan jumlah kecil residual oksigen 

yang masih ada. Temperatur sangat bergantung pada aktivitas matahari dan dapat 

meningkat hingga 1500C. Radiasi menyebabkan partikel atmosfer pada lapisan ini 

menjadi terisi dengan listrik, memungkinkan gelombang radio untuk memancarkan 

dan menerima gelombang.  

 Lapisan nomor 2: mesopause 

Lapisan ini merupakan batas antara termosfer dan mesosfer, yang mana pada lapisan 

ini dapat menjadi sangat dingin secara alami terjadi di bumi dengan suhu di bawah 

130 K. 

 Lapisan nomor 3: mesosfer 

Lapisan ini memiliki ketinggian 82 – 800 km dari permukaan bumi. Udara pada 

lapisan ini mengakibatkan pergeseran dengan objek yang datang dari angkasa dan 

menghasilkan suhu yang tinggi. Sebagian besar meteor yang sampai ke bumi terbakar 

pada lapisan ini. Pada mesosfer, temperatur menurun sesuai dengan kenaikan 

ketinggian. Penurunan temperatur berlangsung karena penurunan pemanasan matahari 

dan kenaikan pendinginan oleh emisi radiatif CO2. Temperatur di mesosfer bagian 

atas turun serendah -100C, bervariasi menurut ketinggian dan musim. 
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 Lapisan nomor 4: stratopause 

Lapisan ini merupakan batas antara mesosfer dan stratosfer. 

 Lapisan nomor 5: stratosfer 

Stratosfer memiliki ketinggian sekitar 8 – 50 km dari permukaan bumi. Pada lapisan 

ini angin yang sangat kencang terjadi dengan pola aliran tertentu. Lapisan ini juga 

merupakan tempat terbangnya pesawat. Dari bagian tengah stratosfer ke atas, pola 

suhunya berubah menjadi semakin bertambah seiring kenaikan ketinggian. Hal ini 

dikarenakan bertambahnya lapisan dengan kosentrasi ozon. Pada ketinggian 35 km 

terdapat lapisan pelindung bumi (ozon). Lapisan ozon ini menyerap radiasi ultra 

violet. Suhu pada lapisan ini bisa mencapai 18C. 

 Lapisan nomor 6: tropopause 

Lapisan ini merupakan batas antara stratosfer dan troposfer. 

 Lapisan nomor 7: troposfer 

Lapisan ini memiliki ketinggian 0 - 8 km dari permukaan bumi. Di lapisan ini terjadi 

berbagai peristiwa, seperti cuaca dan iklim. Selain itu di lapisan ini ada arus konveksi 

udara di dekat permukaan bumi yang terpanaskan mengembang ke atas dan yang atas 

terdesak turun ke bawah. Pada lapisan ini setiap 100 m suhu udara menurun 0,5C. 

Pada lapisan ini kehidupan terlindung dari sengatan radiasi yang dipancarkan oleh 

benda-benda langit.  

4. Revolusi Hijau 

Revolusi hijau adalah usaha manusia dalam meningkatkan produksi pangan atau makanan 

dengan jalan melakukan pengembangan pada teknologi pertanian untuk mencukupi 

kebutuhan pangan dan kesejahteraan penduduk dunia. Bahan makanan atau pangan yang 

termasuk dalam revolusi hijau adalah yang termasuk dalam kelompok serelia atau 

sereal/cereal yaitu seperti beras, gandum, sagu, kentang, jagung, dan lain sebagainya. 

Revolusi Hijau dilakukan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi 

dengan perluasan areal. Terbatasnya areal menyebabkan pengembangan lebih banyak 

pada intensifikasi. Intensifikasi dilakukan melalui Panca Usaha Tani, yaitu: teknik 

pengolahan lahan pertanian, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama, 

penggunaan bibit unggul 

Revolusi Biru 
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Revolusi biru adalah usaha manusia dalam meningkatkan produksi pangan atau makanan 

dengan jalan meningkatkan produksi pangan yang berasal dari laut (sumber daya laut). 

Sumber daya laut dapat dibagi menjadi dua macam atau jenis antara lain: 

a) Sumber laut hayati / biotik 

Contohnya seperti tumbuhan laut seperti alga, plankton, rumput laut, dan lain 

sebagainya. Hewan laut seperti ikan, udang, cumi-cumi, gurita, sotong, kuda laut, 

kerang, dan lain-lain. 

b) Sumber daya non hayati / abiotic 

Contohnya seperti garam mineral, energi laut, endapan nodul untuk bahan industri, 

dan lain sebagainya. 

5. Proses terjadinya petir: 

Secara umum petir terjadi karena ada perbedaan ionisasi antara awan dan bumi atau 

dengan awan lainnya. Sumber sambaran petir berasal dari awan cumulonimbus. Proses 

terjadinya muatan pada awan karena awan tersebut bergerak terus menerus secara teratur 

dan selama pergerakannya, awan tersebut akan berinteraksi dengan awan lainnya 

sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi (atas atau bawah), 

sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial 

antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif 

(elektron) dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada 

proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat 

elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. 

Terjadinya petir pada saat erupsi gunung berapi tidak jauh berbeda dari mekanisme petir 

biasa di atas. Hanya saja, awan cumulunimbus yang menjadi “sarang” petir tergantikan 

oleh awan kepulan uap air, abu, debu, dan partikel vulkanik lain yang menyembur ke 

angkasa secara massif. 

 

 


