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SELAMAT MENGERJAKAN 
 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN 

 

Mata Pelajaran : GEOGRAFI 

Jenjang  : SMA 

Program Studi : IPS 

WAKTU PELAKSANAAN 

 

Hari/Tanggal : Jum’at, 16 November 2018 

Jam   : 07.30 - 09.30 

PETUNJUK UMUM 

 
1. IsilahLembar Jawaban Pra Ujian Nasional Anda sebagai berikut: 

a. Nama Peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan dibawahnya 

sesuai dengan huruf diatasnya. 

b. Nomor Peserta, Tanggal Lahir, dan Paket Soal (lihat kanan atas sampul naskah) 

pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan bulatan dibawahnya sesuai dengan 

angka/huruf diatasnya. 

c. Hitamkan bulatan pada kolom Nama Mata Ujian yang sedang diujikan. 

d. Nama Sekolah, Tanggal Ujian, dan Bubuhkan Tanda Tangan Anda pada kotak 

yang disediakan. 

2. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket soal tersebut. 

3. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan 

jawaban. 

4. Periksa dan laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang 

kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 

5. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu 

hitung lainya. 

6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
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Nama :  

No. Peserta : 

 

 

1. Di perkotaan terjadi  pemusatan penduduk  seperti pemukiman kelas atas, pemukiman 

kelas menengah dan pemukiman kelas bawah. Fenomena tersebut sesuai dengan konsep 

.... 

   A. konsep diferensiasi area 

   B. konsep keterkaitan ruang 

   C. konsep interdependensi 

   D. konsep aglomerasi 

   E. konsep morfologi 

 

 2. Keterbatasan daerah resapan air di wilayah perkotaan serta drainase yang kurang 

terawat ditambah dengan kebiasaan penduduk yang membuang sampah ke aliran sungai, 

memicu terjadinya banjir yang meluas sampai ke wilayah lain.  Fenomena tersebut 

sesuai dengan pendekatan  .... 

   A. keruangan 

   B. kompleks wilayah 

   C. kewilayahan 

   D. spasial 

   E. ekologi 

 

 3. Disekitar gunung api biasanya merupakan lahan pertanian yang tanahnya subur. Hal ini 

karena letusan gunung api banyak mengeluarkan abu vulkanik yang kaya mineral dan 

unsur hara untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman. Pernyataan ini sesuai dengan  

prinsip .... 

   A. deskripsi 

   B. interelasi 

   C. distribusi 

   D. penyebaran 

   E. korologi 

 

 4. Pernyataan : 

(1) mata pencaharian penduduk 

(2) mobilitas penduduk 

(3) gunung meletus 

(4) penebangan hutan 

(5) bencana tsunami 

  

Aspek nonfisik dari pernyataan diatas terdapat pada nomor .... 

   A. (1), (2) dan (3) 

   B. (1), (2) dan (4) 

   C. (2), (3) dan (4) 

   D. (2), (3) dan (5) 

   E. (3), (4) dan (5) 
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 5. Pernyataan: 

(1) pergantian siang dan malam; 

(2) terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan; 

(3) perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda; 

(4) terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam; 

(5) gerak semu tahunan matahari. 

 

Akibat revolusi di muka bumi terdapat pada nomor …. 

   A. (1), (2) dan (3) 

   B. (1), (3) dan (4) 

   C. (2), (3) dan (4) 

   D. (2), (4) dan (5) 

   E. (3), (4) dan (5) 

 

 6. Gerak lempeng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerak lempeng di atas disebut …yang mengakibatkan terbentuknya  …. 

   A. konvergen, palung laut 

   B. konvergen, mid oceanic ridge 

   C. divergen, palung laut 

   D. divergen, mid oceanic ridge 

   E. divergen, vulkanik 
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 7. Sebagian bentuk muka bumi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk muka bumi ini banyak ditemui di gurun. Tenaga pembentuk muka bumi pada 

gambar diatas adalah .... 

   A. angin  

   B. air danau 

   C. air laut 

   D. gletsyer  

   E. air sungai 

 

 8. Pernyataan: 

(1) erupsi effusif; 

(2) terbentuknya sesar; 

(3) erupsi eksplosif; 

(4) munculnya fumarole; 

(5) gempa runtuhan. 

 

Gejala vulkanik terdapat pada nomor …. 

   A. (1), (2) dan (3) 

   B. (1), (3) dan (4) 

   C. (2), (3) dan (5) 

   D. (2), (4) dan (5) 

   E. (3), (4) dan (5) 
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 9. Siklus batuan:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Batuan pada angka 2 dan 5 sesuai dengan ilustrasi siklus batuan di atas, terbentuk 

karena proses …. 

   A. suhu dan tekanan tinggi 

   B. pelarutan dan tekanan tinggi 

   C. pengendapan dan pelarutan 

   D. pendinginan dan suhu tinggi 

   E. suhu tinggi dan pendinginan 
 

 10. Tindakan  mitigasi secara preventif terhadap bencana gempa bumi adalah …. 

   A. membuat rekonstruksi untuk penanggulangan bencana 

   B. menyelamatkan penduduk saat terjadi bencana 

   C. melakukan pemulihan terhadap daerah pasca gempa 

   D. memetakan daerah yang terdampak bencana 

   E. menyediakan penampungan korban saat bencana terjadi 
 

 11. Tanah yang terbentuk dari bahan induk organik seperti gambut dan rumput rawa, 

tersebar di pesisir pantai timur pulau Sumatera dan pantai barat Kalimantan. Jenis  tanah 

tersebut adalah …. 

   A. laterit  

   B. grumosol  

   C. podzolit 

   D. organosol 

   E. andosol  
 

 12. Konservasi tanah: 

(1) reboisasi; 

(2) tumpang sari; 

(3) pembuatan cekdam; 

(4) terassering; 

(5) pembuatan situ. 

Konsevasi tanah secara mekanik terdapat pada nomor …. 

   A. (1), (2) dan (3) 

   B. (1), (4) dan (4) 

   C. (2), (3) dan (5) 

   D. (2), (4) dan (5) 

   E. (3), (4) dan (5) 
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 13. Lapisan atmosfer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapisan ke 2 disebut dengan ... yang berfungsi untuk .... 

   A. troposfer , melindungi bumi dari benda langit 

   B. stratosfer, melindungi bumi dari sinar ultraviolet 

   C. mesosfer, melindungi bumi dari sinar ultraviolet 

   D. ionosfer, melindungi bumi dari batuan atmosfer 

   E. eksosfer, melindungi bumi dari benda langit 

 

 
 

   

 

 

 

 14. Karakteristik hujan: 

(1) terjadi disekitar daerah ekuator; 

(2) terjadi pada siang hari ketika matahari terik; 

(3) terjadi dua kali dalam satu tahun. 

 

Hujan yang terjadi tersebut adalah …. 

 

   A. frontal 

   B. hujan orografis 

   C. hujan deras 

   D. hujan siklon 

   E. hujan zenital 

 

 15. Sekitar bulan Oktober – April  Indonesia memasuki musim penghujan , hal ini terjadi 

karena adanya tiupan angin ke selatan dari daratan Asia ke Australia. Jenis angin yang 

bertiup adalah  …. 

   A. angin pasat 

   B. anti pasat 

   C. angin musim barat 

   D. angin fohn 

   E. angin musim timur 
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 16. Ciri iklim: 

(1) suhu berkisar antara 22 – 26 ℃; 

(2) curah hujan tinggi; 

(3) terletak pada ketinggian 100 – 600 m dari muka laut. 

 

Aktivitas ekonomi penduduk sesuai dengan ciri di atas adalah …. 

   A. perkebunan tanaman kopi 

   B. perkebunan tanaman tembakau 

   C. perkebunan tanaman kina 

   D. peternakan hewan unggas 

   E. pertanian perkebunan tebu 

 

 17. Angka 3 pada gambar siklus hidrologi berikut ,merupakan proses …. 

 

 
  A. evaporasi , penguapan benda-benda abiotik dan perubahan wujud air menjadi 

gas 

   B. transpirasi, pelepasan uap air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata 

   C. kondensasi, perubahan wujud uap air menjadi air akibat pendinginan 

   D. evapotranspirasi, gabungan antara evaporasi dan transpiras 

  
 E. adveksi,transportasi air pada gerakan horizontal  

 

 

 18. Pemanfatan laut di zona litoral adalah …. 

 

   A. pembudidayaan rumput laut 

   B. pembudayaan ikan tuna 

   C. pembuangan limbah  

   D. penangkapan ikan 

   E. pariwisata 
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 19. Morfologi daerah dengan kondisi pola aliran sungai seperti gambar adalah …. 

 
   A. derah gunung 

   B. daerah lipatan 

   C. daerah cekungan  

   D. daerah dataran pantai 

   E. daerah pegunungan 

 

 20. Ciri-Ciri  iklim : 

(1) memiliki kelembaban udara yang sangat rendah; 

(2) vaporasi  tinggi yang lebih cepat dari prepitiasi ; 

(3) suhu udara di siang 45 0 dan di malam hari sekitar 00; 

(4) curah hujan yang sangat rendah +/-25 mm/tahun. 

 

Jenis bioma sesuai dengan  ciri tersebut adalah …. 

   A. padang rumput 

   B. hutan hujan tropis  

   C. hutan gugur 

   D. tundra 

   E. stepa 

 

 21. Ciri-ciri hutan : 

(1) terdapat di daratan rendah pantai: 

(2) tumbuhannya  mempunyai akar penyangga;  

(3) kadar garam, air, dan tanah yang tinggi; 

(4) kadar oksigen pada air dan tanahnya rendah.  

 

Lokasi sebaran hutan di Indonesia yang sesuai dengan ciri tersebut terdapat di daerah 

…. 

   A. pantai kepulauan Riau dan pulau Jawa  

   B. pantai Sumatera dan pantai utara Jawa 

   C. pantai selatan Jawa dan pantai kepulauan Riau  

   D. pantai  timur Sumatera dan pantai selatan Jawa  

   E. pantai utara pulau Jawa, dan pantai timur Sumatra  
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 22. Jenis hewan: 

(1) badak; 

(2) bekantan ; 

(3) burung beo; 

(4) katak tanpa paru-paru; 

(5) kambing hutan.  

 

Hewan  endemik yang terdapat di pulau Sumatera terdapat pada angka …. 

 

   A. (1),(2),dan (3) 

   B.  (1),(3),dan (4) 

   C.  (1),(3),dan (5) 

   D.  (2),(3),dan (5) 

   E.  (3),(4),dan (5) 

 

 23. Wilayah yang ditandai  X  pada gambar terletak Taman Nasional ….. dan berfungsi 

melindungi …. 

 
   A. Bukit Barisan Selatan, gajah 

   B. Kerinci Seblat dan badak 

   C. Gunung Rinjani dan musang  

   D. Gunung Leuser dan beruang madu 

   E. Ujung Kulon dan badak bercula satu 

 

 24. Barang tambang nikel digunakan untuk …. 

   A. bahan utama pembuatan uang  

   B. bahan pelapis besi agar tidak berkarat 

   C. membuat rel  kereta api 

   D. membuat alat peraga bidang kedotkeran 

   E. lantai dan pelapis baja 
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 25. Wilayah  1 dan 2 seperti gambar merupakan daerah penghasil barang tambang…. 

 
   A. nikel dan besi 

   B. batu bara dan besi 

   C. fosfat dan besi 

   D. besi dan nikel 

   E. minyak bumi dan besi 

 

 26. Barang tambang : 

(1) platina; 

(2) perak ; 

(3) batu bara; 

(4) timah putih;  

(5) nikel. 

Barang tambang yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara atau 

strategis terdapat pada angka …. 

   A. (1),(2),dan (3) 

   B. (1),(3),dan (4) 

   C. (2),(3),dan (4) 

   D. (2),(3),dan (5) 

   E. (3),(4),dan (5) 

 

 27. Bapak Hendri sekarang  menetap  di Australia dan motivasinya pindah adalah untuk 

mengatasi kehidupan yang lebih baik serta  ingin memberikan lingkungan yang lebih 

baik untuk anak-anaknya, udara dan air yang lebih bersih, kota yang lebih teratur, tidak 

macet , pendidikan yang lebih baik , dan ingin mendapatkan value of life yang menurut 

bapak Hendri sulit didapatkan jika masih berada di Jakarta. 

Mobilitas yang dilakukan bapak Hendri dinamakan …. 

   A. migrasi 

   B. emigrasi 

   C. imigrasi 

   D. remigrasi 

   E. transmigrasi 
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 28. Cara mengatasi masalah fertilitas penduduk  Indonesia seperti gambar adalah…. 

 

 
   A. program pengobatan gratis  

   B. program keluarga berencana atau KB. 

   C. mengembangkan sumberdaya manusia  

   D. program pemerataan pembangunan 

   E. program layanan kesehatan masyarakat  

 

 29. Rendahnya penguasaan teknologi merupakan permasalahan  kualitas pendidikan  

penduduk Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tesebut dapat dilakukan dengan …. 

   A. pencanangan wajib belajar 9 tahun. 

   B. mengadakan proyek belajar jarak jauh. 

   C. meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan  

   D. memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. 

   E. menyempurnakan kurikulum sesuai perkembangan zaman. 

 

 30. Tindakan manusia yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan di bidang 

kehutanan  adalah …. 

 

   A. melakukan penggiliran tanaman 

   B. melakukan pembalakan dengan sistem tebang pilih 

   C. mengolah lahan pertanian dengan sistem surjan 

   D. memberikan zat kapur pertanian dengan system surjan 

   E. menerapkan system tumpang sari dalam bercocok tanam 
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 31. Pernyaataan : 

(1) reboisasi,  

(2) penggundulan hutan; 

(3) tebang pilih tanam;  

(4) pembuatan terasering ;  

(5) rusaknya tanggul sungai. 

 

Tindakan yang tepat untuk pelestarian lingkungan hidup ,terdapat pada angka…. 

   A. (1),(2),dan (3) 

   B. (1),(3),dan (4) 

   C. (2),(3),dan (4) 

   D. (2),(3),dan (5) 

   E. (3),(4),dan (5) 

 

 32. Tindakan yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan 

berkelanjutan adalah …. 

   A. pengambilan ikan menggunakan bahan kimia dan bahan peledak  

   B. pemanasan global di daerah kutub yang mulai mencair 

  
 C. banyaknya bunyi atau suara yang tak diinginkan masuk ke dalam pemukiman 

warga 

  
 D. pembangunan yang semakin meningkat di kota-kota besar sehingga  daerah 

resapan air menjadi berkurang. 

   E. memilah-milah sampah organik dan sampah an-organik untuk  didaur ulang 

 

 33. Peta yang digunakan oleh Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika pada 

penelitian penyebab kemarau panjang di Indonesia adalah …. 

   A. peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta arah angin 

   B. peta topografi, peta penggunaan lahan, peta curah hujan 

   C. peta curah hujan, peta topografi, peta arah angin 

   D. peta arah angin, peta jaringan jalan, peta jenis tanah 

   E. peta jenis tanah, peta pemukinan, peta curah hujan 

 

 34. Jenis Peta: 

(1) peta pemukiman; 

(2) penggunaan lahan; 

(3) peta jenis persebaran flora. 

 

Informasi keruangan yang diperoleh dari overlay peta tersebut adalah …. 

   A. menetapkan daerah konservasi 

   B. penetapan daerah taman nasional 

   C. menentukan lokasi perindustrian 

   D. menentukan daerah objek wisata 

   E. penetapan daerah suaka margasatwa 
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 35. Titik N terletak di ketinggian … dan dimanfaatkan untuk …. 

 
   A. 2.005 m, hutan pinus 

   B. 1.755 m, tanaman karet 

   C. 250 m, tanaman padi 

   D. 50 m, tanaman kelapa 

   E. 5 m, tanaman padi banarawa 
 

 36. Interpretasi dari ilustrasi gambar berikut adalah …. 

 
   A. jarak sebenarnya peta P sama dengan peta M 

   B. skala peta P lebih besar dari skala peta M 

   C. luas sebenarnya peta P sama dengan peta M 

   D. jarak sebenarnya peta P lebih besar dari peta M 

   E. jarak sebenarnya peta P lebih kecil dari peta M 
 

 37. Karakteristik objek pada citra: 

(1) bentuk ukuran rumah sama; 

(2) jarak satu rumah dengan yang lain sama 

(3) pola erumahan memanjang mengikuti jalan; 

(4) tampak tanaman yang bertekstur sedang sampai kasar; 

(5) sekitar rumah terdapat pekarangan yang luasnya sama. 

Objek yang tergambar kemungkinan pemukiman pada daerah …. 

   A. pantai 

   B. pedesaan 

   C. transmigrasi 

   D. perkotaan 

   E. pegunungan 
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 38. Pemanfaatan citra penginderaan jauh dalam bidang meteorologi adalah …. 

   A. mengamati kecepatan aliran sungai 

   B. pemetaan potensi sumber daya laut 

   C. Pemantauan daerah aliran sungai (DAS) 

   D. Mengetahui kandungan air dalam tanaman 

   E. Mengamati sistim pola angina permukaan 

 

 39. Data Sistem Informasi Geografi: 

(1) jumlah guru yang tersedia; 

(2) persebaran gedung sekolah; 

(3) penduduk usia sekolah; 

(4) lokasi pemukiman penduduk; 

(5) jaringan transportasi. 

 

Jenis data spasial terdapat pada angka …. 

   A. (1), (2), dan (3) 

   B. (1), (2), dan (4) 

   C. (1), (3), dan (5) 

   D. (2), (4), dan (5) 

   E. (3), (4), dan (5) 

 

 40. SIG memiliki manfaat yang sangat besar dalam pembangunan dan relokasi daerah 

bencana. Pemanfaatan SIG dalam pengawasan daerah bencana alam adalah … . 

  

   A. menyusun rencana pembangunan kembali daerah bencana 

   B. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan 

   C. mendata pengembangan puasat-pusat pertumbuhan dan pembangunan 

   D. mengetahui potensi dan persebaran penduduk 

   E. mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis 

 

 41. Sistem Informasi Geografi memiliki keunggulan dalam memproses informasi keruangan 

secara digital dan teresterial dalam bentuk …. 

   A. pengolahan informasi tepat dan jelas 

   B. pengolahan data spasial dan non spasial 

   C. pemutakhiran data mudah dan efisien 

   D. penyajian data dalam dua dan tiga dimensi 

   E. pengelolaan komputer dan manual 
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 42. Ciri desa; 

(1) sebagian memenuhi kebutuhan secara mandiri; 

(2) mengembangkan potensi yang dimiliki desa; 

(3) kurang berintegrasi dengan daerah lain; 

(4) masyarakat sudah mampu menjual hasil olahan ke luar; 

(5) pendidikan masih rendah.  

Ciri desa swadaya terdapat pada angka …. 

   A. (1), (2), dan (3) 

   B. (1), (2), dan (4) 

   C. (1), (3), dan (5) 

   D. (2), (4), dan (5) 

   E. (3), (4), dan (5) 

 

 43. Ciri daerah: 

(1) dataran tinggi berelief kasar; 

(2) terisolir; 

(3) tidak semua lahan dapat ditinggali. 

 

Pola pemukiman yang sesuai dengan ciri tersebut adalah …. 

   A. pola memusat 

   B. pola memanjang 

   C. pola melingkar 

   D. pola menyebar 

   E. pola linier 

 

 44. Wilayah angka 2 dan 4 pada gambar menurut teori inti ganda difungsikan untuk …. 

 
 

   A. pemukiman kelas menengah dan pemukiman kelas atas 

   B. pusat daerah kegiatan dan permukiman kelas menengah 

   C. kawasan industri berat dan pemukiman kelas atas 

   D. pusat kota dan kawasan pemukiman kelas bawah 

   E. industri ringan dan permukiman kelas menengah 
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 45. Kota X surplus perangkat elektronik dan minus beras. Kota Y surplus beras dan minus 

perangkat elektronik. Interaksi kota X dan Y sangat kuat. Faktor interaksi antar kota 

tersebut menurut Edward Ullman adalah …. 

   A. Kesempatan intervensi 

   B. Saling melengkapi 

   C. Perbedaan region 

   D. Kemampuan spasial 

   E. Perpindahan kemampuan 

 

 46. Pernyataan: 

(1) Terjadi penetrasi budaya dari kota ke desa yang tidak sesuai tradisi 

(2) Terjadi perubahan tata guna lahan pedesaan 

(3) Terjadinya pengurangan tenaga produktif di desa 

(4) Masuknya teknologi tepat guna ke desa 

(5) Pengetahuan penduduk desa meningkat 

Dampak negative dari interaksi desa-kota pada desa terdapat pada angka …. 

   A. (1), (2), dan (3) 

   B. (1), (2), dan (4) 

   C. (1), (3), dan (5) 

   D. (2), (4), dan (5) 

   E. (3), (4), dan (5) 

 

 47. Jumlah penduduk kota A berjumlah 16.000 jiwa, penduduk kota B berjumlah 4.000 

jiwa. Jarak kota A ke kota B adalah 21 km. Jika pemerintah ingin membangun fasilitas 

rumah sakit, lokasi  yang baik  menurut teori titik henti adalah …. 

   A. 3 km dari kota B 

   B. 4 km dari kota A 

   C. 6 km dari kota B 

   D. 7 km dari kota B 

   E. 7 km dari kota A 
 

 48. Pernyataan: 

(1) kaya sumber alam 

(2) banyak pengangguran 

(3) pusat kebudayaan  

(4) kualitas penduduk rendah 

(5) sarana transportasi memadai 

 

Faktor penyebab suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan terdapat pada angka …. 

   A. (1), (2), dan (3) 

   B. (1), (2), dan (4) 

   C. (1), (3), dan (5) 

   D. (2), (4), dan (5) 

   E. (3), (4), dan (5) 
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 49. Ciri negara: 

(1) tingkat buta huruf tinggi; 

(2) angka harapan hidup rendah; 

(3) tingkat pertumbuhan penduduk tinggi; 

(4) pendapatan perkapita tinggi; 

(5) persebaran penduduk terkonsentrasi di perkotaan; 

Ciri negara berkembang terdapat pada nomor …. 

 

   A. (1), (2), dan (3) 

   B. (1), (2), dan (4) 

   C. (1), (3), dan (5) 

   D. (2), (4), dan (5) 

   E. (3), (4), dan (5) 

 

 50. Negara maju yang ditunjukan oleh nomor 1, 2, dan 3 seperti gambar adalah …. 

 
 

   A. Perancis, Eslandia, dan Denmark 

   B. Spanyol ,Inggris, dan Jerman  

   C. Portugis ,Inggris, dan Jerman 

   D. Inggris, Portugis, dan Polandia 

   E. Eslandia, Belanda, dan Spanyol 

 

 

 

 

 

  


