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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 Kalimantan sungai sangat penting sebagai sarana transportasi penduduk, oleh 

karena itu pemukiman penduduk berada di kanan - kiri sungai . Fenomena tersebut 

sesuai dengan konsep .... 

   A. konsep morfologi 

   B. konsep pola 

   C. konsep keterjangkauan 

   D. konsep aglomerasi 

   E. konsep lokasi 

 

 2. Karena tingkat kemiringan yang terjal,  tumbuhan yang telah berumur tua, struktur 

tanah yang tidak solid disertai dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi 

mengakibatkan terjadinya longsor di pinggang sebuah gunung . Fenomena tersebut 

dapat dikaji melalui pendekatan .... 

   A. kelingkungan 

   B. kompleks wilayah 

   C. ekologi 

   D. kewilayahan 

   E. keruangan 

 

 3. Negara Indonesia banyak terdapat sumber daya alam seperti di Cilegon daerah 

penghasil biji besi, Cepu penghasil minyak bumi dan aspal ditemukan di pulau Buton. 

Fenomena geografi tersebut dapat dikaji melalui prinsip .... 

   A.  keruangan 

   B. deskripsi 

   C. kronologi 

   D. distribusi 

   E. interelasi 

 

 4. Fenomena di muka bumi: 

( 1 ). Perubahan cuaca; 

( 2 ). Dinamika penduduk; 

( 3 ). Dampak  urbanisasi; 

( 4 ). Terjangan badai; 

( 5 ). Pengolahan lahan pertanian; 

 

Aspek sosial dari fenomena diatas terdapat pada nomor .... 

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

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

   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) Perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda 

(3) Terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan 

(4) Terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam 

(5) Gerak semu harian matahari 

Akibat rotasi di muka bumi terdapat pada nomor …. 

 

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

   B. (1), (2) dan (5) 

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

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

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

 

 6. Perhatikan gambar ! 

 

 

 

 

 

Gerak lempeng tektonik dari gambar di atas adalah… dan mengakibatkan .... 

 

   A. Divergen, erosi pada wilayah lereng 

   B. Konvergen, dislokasi wilayah 

   C. Transform, dislokasi wilayah 

   D. Subduksi , tumbukan wilayah 

   E. Fleksuur , patahan dan erosi 

 

 7. Tenaga yang membentuk muka bumi di bawah ini adalah proses .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A. Abrasi  

   B. Ablasi  

   C. Masswasting  

   D. Sedimentasi  

   E. Erosi  
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 8. Pernyataan: 

 

(1) gempa runtuhan 

(2) munculnya fumarol. 

(3) erupsi effusive 

(4) terbentuknya sesar 

(5) ekstrusi sentral 

 

Proses vulkanisme terdapat pada nomor .... 

 

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

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

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

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

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

 

 9. Siklus batuan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huruf  a  dan  d  Sesuai dengan ilustrasi siklus batuan di atas adalah proses …. 

 

   A. suhu dan tekanan tinggi 

   B. pelarutan dan tekanan tinggi 

   C. pendinginan dan suhu serta tekanan tinggi 

   D. pengendapan dan suhu serta tekanan tinggi 

   E. suhu tinggi dan pendinginan 

 

 10. Apabila terjadi semburan debu vulkanik gunung api dan pada saat itu kita berada di 

dalam rumah, maka upaya penyelamatan yang tepat adalah .... 

 

   A. menghindari benda-benda yang mudah roboh 

   B. bersembunyi di kolong meja / tempat tidur 

   C. keluar rumah untuk memantau keadaan 

   D. lari keluar rumah menuju  daerah yang lapang 

   E. menutup seluruh pintu, jendela dan ventilasi 
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 11. Lapisan tanah atas merupakan bagian penting bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan 

karena banyak mengandung mineral dan unsur hara. Lapisan tanah ini sering 

disebut... 

 

   A. top soil 

   B. sub soil 

   C. profil tanah 

   D. tekstur tanah 

   E. struktur tanah 

 

 12. Konservasi tanah: 

(1) pembuatan irigasi yang baik; 

(2) pembuatan tanggul penahan air; 

(3) system pergantian tanaman; 

(4) pemberian pupuk organik; 

(5) tumpang sari tanaman; 

 

Agar kesuburan tanah dan unsur hara tanah tidak cepat habis, tindakan yang  perlu 

dilakukan adalah …. 

 

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

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

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

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

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

 

 13. Lapisan atmosfer 

 

 

 

 

 

 

 

Lapisan  ke 4 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, pemantulan gelombang radio ( komunikasi ) 

   E. Eksosfer, melindungi bumi dari makhluk angkasa luar 
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 14. Pernyataan: 

(1) terjadi di daerah lereng gunung atau perbukitan; 

(2) uap air didorong naik ke puncak; 

(3) disebabkan oleh angin fohn. 

 

Jenis hujan yang terjadi di daerah ini di sebut …. 

   A. hujan frontal 

   B. hujan orografis 

   C. hujan zenital 

   D. hujan siklon 

   E. hujan tropical 

 

 15. Jenis angin di Indonesia yang menyebabkan wilayah Indonsia memasuki musim hujan 

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 11 – 17 ℃; 

2. Merupakan daerah beriklim sejuk; 

3. Terletak pada ketinggian antara 1.500 – 2.500 m. 

 

Aktivitas ekonomi penduduk sesuai dengan ciri di atas adalah …. 

   A. pertanian padi sawah 

   B. perkebunan tanaman sawit 

   C. perkebunan tanaman kelapa 

   D. perkebunan tanaman kopi 

   E. peternakan hewan unggas 
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 17. Angka 5 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 neritis adalah …. 

   A. pariwisata  

   B. pengairan  

   C. Penangkapan ikan  

   D. pembuangan limbah 

   E. pelabuhan nelayan 

 

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

 
   A. daerah kubah lava 

   B. daerah pegunungan 

   C. daerah patahan  

   D. daerah dataran rendah 

   E. daerah basin 
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 20. Ciri-Ciri iklim: 

(1) musim panas yang hangat ; 

(2) musim dingin tidak terlalu dingin;  

(3) adaya musim panas, gugur, dingin, dan semi; 

(4) curah hujan merata antara 75 - 1.000 mm pertahun . 

 

Jenis bioma sesuai dengan  ciri tersebut adalah …. 

 

   A. taiga 

   B. gurun 

   C. stepa 

   D. sabana 

   E. hutan gugur 

 

 21. Ciri-ciri hutan : 

(1) pohon-pohonnya tinggi, rapat, dan berdaun lebat. 

(2) Dasar hutan ditumbuhi rumput dan lumut sebagai penutup lahan. 

(3) Sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan. 

(4) Udara di sekitarnya sangat lembap. 

(5) Terjadi di daerah curah hujan tinggi. 

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

…. 

 

   A. pulau Jawa, pantai Timur Sumatra, dan pantai Kepulauan Riau. 

   B. Pulau Sulawesi,pulau Jawa,dan pantai kepulauan Riau  

   C. Pulau Kalimantan ,pulau Sulawesi,dan Papua, 

   D. Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, dan Jawa Barat 

   E. Jawa Tengah , Jawa Timur.dan Jawa Barat  

 

 22. Jenis hewan: 

(1) Anoa; 

(2) babi rusa; 

(3) kera hitam; 

(4) burung beo; 

(5) kambing hutan. 

 

Hewan  endemik yang terdapat di pulau Sulawesi  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. Tanjung Putting dan orang utan 

   B. Meru Betiri dan kera ekor panjang 

   C. Tanjung Putting dan harimau  

   D. Gunung Leuser dan beruang madu 

   E. Kelimutu dan burung madu 

 

 24. Barang tambang batu gamping  digunakan untuk …. 

   A. bahan utama pembuatan semen 

   B. bahan baku industri pupuk 

   C. campuran obat penyakit kulit 

   D. membuat kaleng 

   E. bahan mentah untuk cat 

 

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

 
   A. nikel dan besi 

   B. emas dan batu bara 

   C. timah putih dan nikel 

   D. intan dan minyak bumi 

   E. emas dan minyak  bumi 
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 26. Barang tambang : 

(1) emas; 

(2) fosfat; 

(3) mangan; 

(4) timah putih; 

(5) pasir vulkanik; 

 

Barang tambang  potensial yang  berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 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. Sejak  tahun 1985 keluarga Sutarno berada di salah satu kota besar di Indonesia .Tapi 

pada tahun 2010 bapak Sutarno kembali ke kampung halaman untuk menetap sampai 

akhir hayat dengan alasan sering sakit-sakitan. Mobilitas yang dilakukan bapak Hendri 

dinamakan …. 

   A. trasmigrasi 

   B. ruralisasi 

   C. imigrasi 

   D. remigrasi 

   E. urbanisasi 

 

 28. Cara mengatasi masalah angka ketergantungan atau dependensi ratio penduduk  

Indonesia seperti gambar adalah …. 

 
   A. pemerataan lapangan pekerjaan  

   B. memberikan bantuan modal secara tunai 

   C. mengembangkan sumberdaya manusia 

   D. menjalankan  program transmigrasi 

   E. menggalakan program keluarga sejahtera  
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 29. Besarnya angka ketergantungan.merupakan salah satu permasalahan rendahnya kualitas  

kependapatan penduduk Indonesia .Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat 

dilakukan …. 

   A. memperluas kesempatan kerja 

   B. menekan laju pertumbuhan penduduk. 

   C. merangsang kemauan berwiraswasta. 

   D. menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga/industrialisasi. 

   E. meningkatkan gnp dengan cara meningkatkan barang dan jasa 
 

 30. Tindakan yang yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan   

adalah …. 

   A. penggunaan pupuk dan pestisida buatan pada lahan pertanian 

   B. menangkap ikan di laut dengan menggunakan bom dan racun sianida 

   C. bersama dengan pemerintah, melakukan penanaman bakau atau mangrove  

   D. pengerukan di sekitar terum-bu karang sehingga perairan laut keruhan  

   E. membuang jangkar pada pesisir pantai secara tidak sengaja 
 

 31. Pernyaataan : 

(1) reboisasi, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman; 

(2) mendirikan bangunan liar di aliran sungai (DAS); 

(3) mencanangkan puspa nasional; 

(4) tata guna lahan sesuai fungsinya; 

(5) malakukan sosialisasi lingkungan hidup. 

 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. semakin banyak industri dan transportasi 

   B. tingginya tingkat konsumsi dan jumlah sampah semakin banyak  

   C. menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan 

   D. penebangan liar, penggundulan hutan, dan  pembakaran hutan 

   E. pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau 
 

 33. Peta yang digunakan untuk perencanaan pembangunan kawasan industri 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 persebaran penduduk; 

(3) peta penggunaan lahan. 

 

Informasi keruangan yang diperoleh dari overlay peta tersebut adalah …. 

   A. Menentukan lokasi kawasan industri 

   B. Menetapkan lokasi pemukiman  

   C. Menentukan pemukiman penduduk 

   D. Penempatan lokasi fasilitas pasar  

   E. Persebaran jenis tanaman pertanian 

 

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

 
   A. 1650 m,  hutan cemara 

   B. 1150 m, hutan pinus 

   C. 900 m, tanaman kopi 

   D. 525 m, tanaman sayuran 

   E. 400 m, tanaman padi 

 

 36. Interpretasi dari ilustrasi gambar berikut adalah …. 

 
   A. luas sebenarnya peta K sama dengan peta L 

   B. jarak sebenarnya peta K lebih besar dari peta L 

   C. skala peta K lebih besar dari skala peta L 

   D. jarak sebenarnya peta K sama dari peta L 

   E. jarak sebenarnya peta K lebih kecil dari peta L 

 

 



 

 

 

 

      

GEO-SMA-P3-2018/2019 ©Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 

14 

P03 
GEOGRAFI-SMA-IPS 

 

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

 

 37. Ciri-ciri objek pada sebuah  citra sebagai berikut:  

(1) bertekstur halus; 

(2) berbentuk segi empat yang luas; 

(3) situs di dataran rendah; 

(4) terdapat aliran sungai dengan pola tertentu. 

 

Bentuk bentang budaya yang sesuai dengan ciri-ciri diatas adalah …. 

   A. hutan belantara 

   B. dataran banjir 

   C. pabrik teh 

   D. pemukiman  

   E. persawahan 

 

 38. Pemanfaatan citra penginderaan jauh dalam bidang hidrologi adalah …. 

   A. memetakan data meteorologi 

   B. pengamatan pasang surut dan gelombang air laut 

   C. memetakan luas daerah dan intensitas banjir 

   D. menentukan struktur batuan suatu wilayah 

   E. mengamati iklim suatu daerah 

 

 39. Data Sistem Informasi Geografi: 

(1) peta yang terbentuk pixel  

(2) nama-nama jalan; 

(3) citra foto udara; 

(4) panjang dan lebar sungai; 

(5) peta dalam computer. 

 

Jenis data grafis 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) dibidang  sumber daya alam adalah .... 

   A. menganalisis daerah unggulan pariwisata 

   B. menginventarisasi dan rawa pasang surut 

   C. manajemen transportasi dan pembuatan jalur alternatif 

   D. mengiventarisasi kesesuaian lahan pertanian dan perkebunan 

   E. perencanaan tata ruang wilayah desa dan wilayah kota 
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 41. Kemampuan Sistem Informasi Geografi  dalam menganalisis  data untuk rencana 

kesesuaian lahan dalam pembanguan suatu wilayah adalah …. 

   A. membuat model-model penggunaan lahan 

   B. pendataan pusat-pusat pertumbuhan 

   C. menentukan tingkat bahaya erosi 

   D. mengetahui potensi penduduk 

   E. mengetahui sumber daya alam 

 

 42. Ciri desa: 

(1) sudah mampu mengembangkan potensi yang dimiliki desa; 

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

(3) mata pencarian sebagian besar masih bertani; 

(4) sudah berinteraksi dengan masyarakat luar; 

(5) masyarakat desa mulai berkembang. 

 

Ciri desa swasembada 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) Berupa dataran rendah; 

(2) Mendekati jalur transportasi darat dan air; 

(3) Pemukiman terdapat sepanjang garis pantai. 

 

Pola pemukiman yang sesuai dengan ciri tersebut adalah …. 

   A. pola berpencar 

   B. pola mengelompok 

   C. pola memusat 

   D. pola melingkar 

   E. pola memanjang 
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 44. Zona wilayah pada nomor 2 dan 5 menurut teori Burgess adalah zona ….   

 
   A. suburban dan pemukiman kelas bawah 

   B. peralihan dan pemukiman kelas atas 

   C. pemukiman kelas atas dan suburban 

   D. pemukiman suburban dan kelas atas 

   E. manufaktur dan pemukiman kelas bawah 
 

 45. Daerah A surplus sayuran dan minus beras. Sedangkan daerah B minus sayuran dan 

surplus beras. Interaksi daerah A dan B sangat kuat. Faktor interaksi antar kota tersebut 

menurut Edward Ullman adalah …. 

   A. perbedaan region 

   B. akibat intervensi 

   C. saling melengkapi 

   D. kemampuan spasial 

   E. perpindahan kemampuan 
 

 46. Pernyataan: 

(1) meningkatnya taraf pendidikan 

(2) tingkat kriminal meningkat 

(3) berkembangnya organisasi desa 

(4) penduduk berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup 

(5) meningkatnya produktifitas penduduk desa dengan teknologi tepat guna 

Dampak positif 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. Jarak kota N dengan kota A adalah 32 km,  penduduk kota N berjumlah 45.000 jiwa, 

penduduk kota A berjumlah 5.000 jiwa. Jika pemerintah ingin membangun sebuah 

rumah sakit maka lokasi pembangunnya menurut teori titik henti adalah …. 

   A. 2 km dari kota N 

   B. 3 km dari kota A 

   C. 4 km dari kota A 

   D. 8 km dari kota N 

   E. 8 km dari kota A 
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 48. Pernyataan: 

(1) pusat perdagangan; 

(2) kaya sumber alam; 

(3) produktifitas penduduk tinggi; 

(4) banyak pengangguran; 

(5) kualitas penduduk rendah. 

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) Tingginya angka harapan hidup 

(2) Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

(3) Kaya akan sumber daya alam 

(4) Daya beli masyarakat masih rendah 

(5) Angka ketergantungan tinggi 

Ciri negara berkembang 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) 

 

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

 
   A. Korea Selatan, Jepang, dan Macau 

   B. Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan 

   C. Korea Utara, Jepang, dan Hongkong 

   D. Singapura, Taiwan dan Jepang 

   E. Korea Utara, Philipina, dan Taiwan 

 


