
 

 

 

 

      

GEO-SMA-P2-2018/2019 ©Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 

1 

P02 
GEOGRAFI-SMA-IPS 

 

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFI 

Jum’at, 16 November 2018 

GEOGRAFI-SMA-IPS 

P02 

PRA UJIAN NASIONAL 
Tahun Pelajaran 2018/2019 

UTAMA 

SMA 
PROGRAM STUDI 

IPS 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

DINAS PENDIDIKAN 

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 



 

 

 

 

      

GEO-SMA-P2-2018/2019 ©Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 

2 

P02 
GEOGRAFI-SMA-IPS 

 

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Masyarakat cendrung memilih wilayah yang datar untuk  dijadikan  kawasan 

pemukiman, serta dekat dengan sumber air. Fenomena tersebut sesuai dengan konsep .... 

   A. morfologi 

   B. diferensiasi area 

   C. nilai kegunaan 

   D. aglomerasi 

   E. keterjangkauan 

 

 2. Pembakaran hutan, asap kendaraan serta asap pabrik memicu peningkatan pemanasan 

global di Indonesia. Fenomena tersebut dapat dikaji melalui pendekatan .... 

   A. keruangan 

   B. kelingkungan 

   C. kompleks wilayah 

   D. kewilayahan 

   E. spasial 

 

 3. Tabel jumlah penduduk: 

 

Data Tahun  

Jumlah penduduk 

 ( dalam jutaan ) 

1995 2005 2015 

146.93 178.49 203.68 

 

Prinsip geografi yang sesuai dengan data di atas  adalah .... 

   A. prinsip penyebaran 

   B. prinsip interelasi 

   C. prinsip deskripsi 

   D. prinsip distribusi 

   E. prinsip korologi 

 

 4. Pernyataan: 

(1) penebangan hutan yang mengakibatkan longsor; 

(2) gunung meletus mengeluarkan debu vulkanik; 

(3) mobilitas penduduk yang tinggi; 

(4) terbentuknya slump area di perkotaan; 

(5) siklon tropis menerjang Philipina. 

Aspek nonfisik dari fenomena di atas 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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 5. Pernyataan: 

(1) terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan; 

(2) terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam; 

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

(4) pergantian siang dan malam; 

(5) bentuk bumi menggelembung di khatulistiwa dan pepat di kutub. 

Akibat rotasi bumi 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) 
 

 6. Gerak lempeng: 

 
Pergerakan lempeng yang terjadi pada gambar dapat mengakibatkan …. 

   A. gempa bumi yang diiringi tsunami 

   B. terbentuknya jalur pegunungan 

   C. pembengkakan tepi benua 

   D. terjadinya gempa bumi 

   E. letusan gunung api 
 

 7. Bentuk muka bumi: 

 
Gambar di atas adalah bentuk muka bumi akibat dari tenaga .... 

   A. air sungai 

   B. angin  

   C. gletsyer  

   D. gelombang laut 

   E. geyser 
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 8. Pernyataan: 

(1) terjadi gempa dalam; 

(2) suhu di puncak gunung mulai naik; 

(3) sumber mata air tidak lagi mengalir; 

(4) keluarnya efflata; 

(5) munculnya fumarol. 

Gejala pravulkanik 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) 

 

 9. Siklus batuan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis batuan yang terbentuk pada angka 3 dan 5 sesuai dengan ilustrasi siklus batuan di 

atas, karena proses …. 

   A. suhu dan tekanan tinggi 

   B. pelarutan dan tekanan tinggi 

   C. pendinginan dan suhu serta tekanan rendah 

   D. pengendapan dan suhu serta tekanan tinggi 

   E. pelarutan dan pendinginan 

 

 10. Mitigasi bencana: 

(1) berlindung di belakang lemari; 

(2) turun lewat tangga darurat; 

(3) melindungi kepala dengan tangan atau tas; 

(4) lari menuju lapangan terbuka; 

(5) menjauhi bangunan tinggi. 

 

Pada saat terjadi gempa bumi dan kita berada di lantai dasar suatu bangunan, tindakan 

yang harus dilakukan adalah .... 

   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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 11. Jenis tanah yang tersebar di bagian timur pulau Sumatera, di bagian utara pulau Jawa 

dan bagian selatan pulau Kalimantan adalah tanah .… 

   A. laterit 

   B. humus  

   C. aluvial 

   D. pasir  

   E. vulkanik  

 

 12. Konservasi tanah: 

(1) pembuatan cekdam; 

(2) tumpang sari; 

(3) reboisasi; 

(4) terassering; 

(5) crop rotation. 

 

Dari data konservasi tanah diatas, konsevasi tanah secara vegetatif terdapat pada nomor 

…. 

   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) 

 

 13. Lapisan atmosfer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapisan  ke 3 pada gambar disebut dengan ... yang berfungsi untuk .... 

   A. troposfer , melindungi bumi dari benda langit 

   B. stratosfer, melindungi bumi dari sinar ultraviolet 

   C. mesosfer, melindungi bumi dari benda - benda langit 

   D. ionosfer, melindungi bumi dari batuan atmosfer 

   E. eksosfer, melindungi bumi dari makhluk angkasa luar 
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 14. Karakteristik hujan: 

(1) hujan yang terjadi di daerah lereng gunung atau perbukitan; 

(2) massa uap air didorong naik ke puncak oleh angin; 

(3) disebabkan oleh angin fohn. 

 

Jenis hujan yang terjadi pada daerah tersebut adalah …. 

   A. hujan frontal 

   B. hujan orografis 

   C. hujan zenital 

   D. hujan siklon 

   E. hujan tropical 

 

 15. Angin  yang bertiup sekitar bulan April-Oktober dan menyebabkan Indonesia memasuki 

musim panas / kemarau adalah …. 

 

   A. angin pasat 

   B. angin anti pasat 

   C. angin musim barat 

   D. angin fohn 

   E. angin musim timur 

 

 16. Ciri iklim: 

(1) suhu berkisar antara 22 – 26 ℃; 

(2) curah hujan tinggi; 

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

Kegiatan perekonomian penduduk sesuai dengan ciri di atas adalah …. 

 

   A. pertanian padi sawah 

   B. peternakan hewan unggas 

   C. perkebunan tanaman teh 

   D. perkebunan tanaman kina 

   E. perkebunan tanaman kopi 
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 17. Angka 1 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. evapotranspirasi, gabungan antara evaporasi dan transpirasi 

  
 D. run off (aliran permukaan), pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui 

sungai dan anak sungai. 

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

 18. Pemanfatan laut di zona litoral adalah …. 

   A. pariwisata 

   B. menangkap ikan  

   C. pelabuhan perahu  

   D. jalur transportasi laut 

   E. pembuangan limbah  
 

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

 
   A. daerah dataran pantai 

   B. daerah gunung  

   C. daerah patahan  

   D. dearah lipatan 

   E. daerah cekungan  
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 20. Ciri-Ciri  iklim : 

(1) mempunyai  iklim tropis;  

(2) terdapat di daerah khatulistiwa ; 

(3) curah hujan yang sedang dan tidak teratur; 

(4) memiliki curah hujan antara 100-150 mm/tahun . 

 

Jenis bioma sesuai dengan  ciri tersebut adalah …. 

   A. taiga 

   B. gurun 

   C. stepa 

   D. tundra 

   E. sabana 

 

 21. Ciri-ciri hutan : 

(1) tumbuhan pada musim kemarau meranggas; 

(2) pada musim hujan akan tumbuh lebat;  

(3) terdapat di daerah bertemperatur tinggi.  

 

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

…. 

   A. Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara. 

   B. Jawa Barat , Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara Timur 

   C. Jawa Tengah, Jawa Barat , sampai Nusa Tenggara Timur 

   D. Nusa tenggara , Kalimantan dan Papua 

   E. Nusa tenggar timur ,Sulawesi dan Papua  

 

 22. Jenis hewan : 

(1) burung beo; 

(2) orang utan; 

(3) bekantan;  

(4) kambing hutan;  

(5) katak tanpa paru-paru. 

 

Hewan  endemik yang terdapat di pulau Kalimantan 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) 
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 23. Wilayah yang ditandai  X  pada gambar terletak Taman Nasional ….. dan berfungsi 

melindungi …. 

 
   A. Ujungkulon dan banteng 

   B. Gunung Gede Pangrango dan burung hantu 

   C. Gunung Rinjani dan trenggiling 

   D. Kelimutu dan burung madu 

   E. Gunung Gede Pangrango dan elang jawa  

 

 24. Barang tambang aluminium digunakan untuk …. 

   A. bahan industri pupuk 

   B. untuk bahan bakar industri pupuk 

   C. bahan pembuat porselin dan keramik 

   D. untuk membuat badan pesawat terbang 

   E. untuk pembungkus rokok dan permen 

 

 25. Wilayah  1 dan 2 seperti gambar merupakan daerah pengahasil barang tambang…. 

 
   A. batubara dan emas 

   B. emas dan fosfat 

   C. minyak bumi dan emas  

   D. minyak bumi dan besi 

   E. timah dan pasir vulkanik 
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 26. Barang tambang : 

(1) platina; 

(2) tembaga; 

(3) bouksit; 

(4) nikel; 

(5) timah. 

Barang tambang yang berperan penting dalam perekonomian negara  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. Budiman sekarang  menetap  di salah satu kota besar di Indonesia  dan motivasinya 

pindah adalah untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kesarjanaannya dan 

mendapatkan value of life yang menurut Budiman  sulit didapatkan jika masih berada di 

tempat tinggal lamanya. Mobilitas yang dilakukan bapak Budiman dinamakan …. 

   A. migrasi 

   B. emigrasi 

   C. imigrasi 

   D. remigrasi 

   E. urbanisasi  

 

 28. Cara mengatasi masalah lanjut usia  penduduk  Indonesia seperti gambar adalah…. 

 
   A. jaminan hidup di hari tua  

   B. jaminan kesehatan masyarakat  

   C. meningkatkan penghasilan petugas kesehatan  

   D. meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

   E. pengobatan gratis bagi masyarakat miskin  
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 29. Salah satu permasalahan kependudukan di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan 

tentang kesehatan.atau rendahnya kualitas kesehatan.Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dapat dilakukan dengan …. 

   A. mengadakan perbaikan gizi masyarakat. 

   B. penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan 

   C. membangun sarana-sarana kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit 

   D. mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan. 

   E. mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan 
 

 30. Tindakan yang mencerminkan pembanguanan berkelanjutan dibidang ekonomi  adalah 

…. 

   A. mengutamakan penggunaan lahan ditanami tanaman pangan 

   B. meningkatkan penelitian tentang sumber energy alternatif 

   C. menghasilkan produk yang tahan lama dan dapat di daur ulang 

   D. melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik 

   E. meningkatkan kegiatan tebang pilih reboisasi hutan gundul 
 

 31. Pernyataan : 

(1) pengamanan pintu-pintu air; 

(2) pengurangan perusakan air;  

(3) rusaknya tanggul sungai; 

(4) penyediaan resapan air;   

(5) pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. 

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

   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) 
 

 32. Tindakan yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan 

berkelanjutan adalah …. 

 
  A. memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu 

sebelum dibuang  

   B. pengambilan tambang yang berlebihan,  

   C. membuang sampah-sampah yang sulit diuraikan 

   D. tingginya tingkat konsumsi dan jumlah sampah semakin banyak  

   E. penebangan liar, penggundulan hutan, dan  pembakaran hutan 
 

 33. Jenis peta yang digunakan untuk membangunan wilayah pemukiman adalah …. 

   A. peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta persebaran pemukiman 

   B. peta topografi, peta penggunaan lahan, peta administrasi 

   C. peta curah hujan, peta tata guna lahan, peta pemukiman 

   D. peta administrasi, peta jaringan jalan, peta jenis tanah 

   E. peta jenis tanah, peta pemukinan, peta curah hujan 
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 34. Jenis peta: 

(1) peta jalur transportasi; 

(2) peta pemukiman; 

(3) peta sumber daya alam. 

 

Informasi keruangan yang diperoleh dari overlay peta tersebut adalah …. 

   A. menetapkan lahan terbuka hijau 

   B. persebaran penduduk suatu wilayah 

   C. menetapkan kawasan perindustrian 

   D. menentukan pengembangan objek wisata 

   E. menentukan tingkat pencemaran lingkungan 

 

 35. Titik B terletak di ketinggian … dan dimanfaatkan untuk …. 

 
   A. 185 m, tanaman kelapa 

   B. 185 m, tanaman teh 

   C. 105 m, tanaman cengkeh 

   D. 335 m, tanaman kelapa sawit 

   E. 435 m, tanaman kelapa 

 

 36. Interpretasi dari ilustrasi gambar berikut adalah …. 

 
   A. skala peta D lebih kecil dari skala peta P 

   B. jarak sebenarnya peta D lebih kecil dari peta P 

   C. luas sebenarnya peta D sama dengan peta P 

   D. jarak sebenarnya peta D sama dari peta P 

   E. skala peta D lebih besar dari skala peta P 
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 37. Karakteristik objek pada citra: 

(1) situs pantai; 

(2) rona gelap; 

(3) tinggi pohon seragam. 

Bentang alam yang sesuai ciri objek tersebut adalah …. 

   A. hutan lumut 

   B. hutan bakau 

   C. hutan bambu 

   D. hutan musim 

   E. hutan nipah 

 

 38. Pemanfaatan penginderaan jauh dalam bidang oceanografi adalah …. 

   A. memantauan wilayah bencana 

   B. mengamati kecepatan aliran sungai 

   C. mengamati gerak massa batuan 

   D. mengamati sistem pola angin permukaan 

   E. studi perubahan pantai, abrasi, dan sedimentasi 

 

 39. Data Sistem Informasi Geografi: 

(1) nama-nama jalan; 

(2) panjang dan lebar sungai; 

(3) citra foto udara; 

(4) nama-nama gunung; 

(5) peta yang terbentuk pixel. 

 

Jenis data atribut 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. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam bidang pertanian adalah .... 

   A. menginventarisasi jenis hama tanaman 

   B. analisis kawasan hutan untuk dijadikan daerah reboisasi 

   C. iventarisasi tanaman perkebunan dan pertanian 

   D. menginformasikan lingkungan tempat pembuangan sampah 

   E. pemantauan penggunaan bahan kimia pembasmi hama 
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 41. Keunggulan Sistem Informasi Geografi dalam penyajian informasi keruangan adalah …. 

   A. pengelolaan komputer dan manual 

   B. pengolahan data spasial dan non spasial 

   C. pemutakhiran data mudah dan efisien 

   D. data ditampilkan dalam dua dan tiga dimensi 

   E. pengolahan informasi tepat dan jelas 

      

 42. Ciri desa; 

(1) merupakan desa sedang berkembang; 

(2) mengembangkan potensi yang dimiliki desa; 

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

(4) kurang berintegrasi dengan daerah lain; 

(5) pendidikan masih rendah.  

Ciri desa swakarya 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) bertopografi datar; 

(2) mengikuti aliran sungai; 

(3) mendekati jalur transportasi. 

 

Pola pemukiman yang sesuai dengan ciri tersebut adalah …. 

   A. pola melingkar 

   B. pola memanjang 

   C. pola memusat 

   D. pola menyebar 

   E. pola mengelompok 
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 44. Menurut teori Homer Hoyt, daerah yang ditunjukan nomor 1 dan 3  adalah ….  

 
 

   A. daerah grosir dan manufaktur dan permukiman kelas atas 

   B. pemukiman kelas menengah dan pemukiman kelas atas 

   C. pusat daerah kegiatan dan permukiman kelas rendah 

   D. sentra industri  dan permukiman kelas menengah 

   E. daerah pusat kegiatan dan permukiman kelas atas 

 

 45. Sumber daya X minus dan sumber daya Y surplus di kota A, sedangkan sumber daya X 

surplus dan sumber daya Y minus di kota B. Interaksi kota A dengan kota B melemah 

dengan adanya kota S yang surplus sumber daya X dan surplus sumber daya Y yang 

lebih murah. Faktor interaksi antar kota tersebut menurut Edward Ullman adalah …. 

   A. perbedaan region 

   B. saling membutuhkan 

   C. akibat intervensi 

   D. kemampuan spasial 

   E. perpindahan kemampuan 

 

 46. Pernyataan: 

(1) produk kota dapat dipasarkan ke desa 

(2) tingkat kriminal meningkat 

(3) peluang untuk berwirausaha luas 

(4) penduduk berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup 

(5) terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan tidak terkendali 

 

Dampak negative dari interaksi desa-kota pada kota 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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 47. Penduduk kota D berjumlah 18.000 jiwa, penduduk kota M berjumlah 2.000 jiwa. Jarak 

kota D ke kota M adalah 40 km. Jika pemerintah ingin membangun fasilitas sekolah, 

lokasi  yang baik  menurut teori titik henti adalah …. 

   A. 4 km dari kota M 

   B. 10 km dari kota M 

   C. 12 km dari kota D 

   D. 16 km dari kota D 

   E. 18 km dari kota M 

 

 48. Pernyataan: 

(1) Kualitas penduduk rendah; 

(2) Pendapatan rendah; 

(3) Pusat perdagangan; 

(4) Sumber alam banyak; 

(5) Produktifitas penduduk tinggi. 

 

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) 

 

 49. Ciri negara: 

(1) Tingkat buta huruf tinggi; 

(2) Tingkat pertumbuhan penduduk rendah; 

(3) Tingkat produktifitas tinggi; 

(4) Angka pengangguran tinggi; 

(5) Pendapatan perkapita tinggi. 

Ciri negara maju terdapat pada nomor …. 

 

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

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

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

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

   E. (3), (4), dan (5) 
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 50. Negara berkembang yang ditunjukan oleh nomor 1, 2, dan 3 pada gambar adalah …. 

 

 
   A. Nigeria, Libya, dan Chad 

   B. Maroko, Algeria, dan Sudan 

   C. Libya, Algeria, dan Mesir 

   D. Nigeria, Mesir, dan Somalia 

   E. Guinea, Mesir, dan Etiopia 

 

 

 

 

 

  


