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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. Semak belukar dan rerumputan dapat tumbuh di tempat terbuka yang mendapatkan sinar 

matahari. Sebaliknya lumut hanya tumbuh di daerah yang kurang mendapatkan sinar 

matahari (teduh) dan mempunyai tingkat kelembaban tinggi. Konsep geografi yang 

berkaitan dengan fenomena tersebut adalah …. 

   A. diferensiasi area 

   B. keterkaitan ruang 

   C. interdependensi 

   D. aglomerasi 

   E. lokasi 

 

 2. Beberapa waktu yang lalu telah terjadi hujan es dan banjir di wilayah Arab Saudi, 

Fenomena geografi ini dalam geografi dapat dikaji melalui  .... 

   A. pendekatan kewilayahan 

   B. pendekatan kompleks wilayah 

   C. pendekatan kelingkungan 

   D. pendekatan keruangan 

   E. pendekatan ekologi 

 

 3. Wilayah di sekitar gunung api biasanya memiliki tanah yang subur, hal ini 

disebabkan oleh abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api yang kaya akan unsur 

hara dan sangat dibutuhkan tanaman. Prinsip geografi yang berkaitan dengan 

fenomena tersebut adalah .... 

   A. prinsip deskripsi 

   B. prinsip interelasi 

   C. prinsip distribusi 

   D. prinsip kronologi 

   E. prinsip korologi 

 

 4. Fenomena alam: 

( 1 ). kenaikan harga menimbulkan gejolak di masyarakat; 

( 2 ). abrasi menyebabkan berubahnya garis pantai; 

( 3 ). hujan deras menimbulkan longsor; 

( 4 ). kedalaman pusat gempa 25 km; 

( 5 ). pemukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai. 

 

Fenomena alam yang termasuk aspek fisik terdapat pada nomor .... 

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

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

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

   D. (2), (4) 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 tahunan matahari. 

Akibat revolusi  di muka bumi terdapat pada nomor …. 

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

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

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

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

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

 

 6. Gerak tektonik: 

  

  

 

 

 

 

 

Proses geologi pada gambar di atas dinamakan ..., dan fenomena yang terbentuk adalah 

.... 

   A. subduksi, gunung api 

   B. divergen, palung laut 

   C. konvergen, mid oceanic ridge 

   D. divergen, penyebaran magma 

   E. turbulensi, magma makin masuk ke inti bumi 

 

 7 Tenaga pembentuk muka bumi seperti gambar, disebabkan oleh .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   A gletsyer 

   B air danau 

   C air sungai 

   D angin 

   E air laut 
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 8. Pernyataan ; 

(1) munculnya mofet; 

(2) suhu di puncak gunung mulai naik; 

(3) munculnya ekshalasi; 

(4) keluarnya efflata; 

(5) munculnya fumarol. 

 

Gejala pasca vulkanik terdapat pada nomor …. 

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

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

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

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

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

 

 9. Siklus batuan: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar ilustrasi siklus batuan di atas, huruf  b  dan  d   adalah proses …. 

   A. suhu dan tekanan tinggi 

   B. pelarutan dan tekanan tinggi 

   C. pendinginan dan suhu serta tekanan rendah 

   D. suhu dan pendinginan 

   E. pengendapan dan suhu dan tekanan tinggi 

 

 10. Pernyataan: 

(1) segera keluar ruangan dan jangan panik; 

(2) menjahui gedung sekolah; 

(3) berlindung di bawah meja; 

(4) kemasi barang berharga untuk mengungsi; 

(5) tetap tenang di ruangan sampai getaran gempa berhenti. 

Pada saat pembelajaran berlangsung di sekolah tiba-tiba terjadi gempa. Langkah yang 

tepat dilakukan pada saat itu adalah …. 

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

   B. (1), (4) dan (5) 

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

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

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



 

 

 

 

      

GEO-SMA-P4-2018/2019 ©Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 

6 

P04 
GEOGRAFI-SMA-IPS 

 

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

 

 11. Pelapukan tumbuhan yang belum mengalami dekomposisi sempurna akan menjadi 

tanah …. 

   A. laterit  

   B. grumosol  

   C. organosol  

   D. podzolik  

   E. andosol  

 

 12. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan tanah dengan cara vegetatif 

adalah …. 

   A. terasering 

   B. contour tillage 

   C. pembuatan check dam 

   D. contour strip cropping 

   E. pembuatan pematau atau guludan 

 

 13. Lapisan atmosfer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angka 4 pada gambar menunjukan lapisan ... 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. termosfer , pemantulan gelombang radio (komunikasi) 

   E. eksosfer, melindungi bumi dari makhluk angkasa luar 

 14. Ciri hujan: 

(1) bertemunya masa udara panas dengan masa udara dingin; 

(2) terjadinya perubahan suhu secara mendadak; 

(3) udara menjadi dingin menyebabkan turunnya hujan; 

 

Hujan tersebut disebut dengan …. 

   A. hujan orografis 

   B. hujan frontal 

   C. hujan zenital 

   D. hujan siklon 

   E. hujan gerimis 
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 14. Ciri hujan: 

(1) bertemunya masa udara panas dengan masa udara dingin; 

(2) terjadinya perubahan suhu secara mendadak; 

(3) udara menjadi dingin menyebabkan turunnya hujan; 

 

Hujan tersebut disebut dengan …. 

   A. hujan orografis 

   B. hujan frontal 

   C. hujan zenital 

   D. hujan siklon 

   E. hujan gerimis 

 

 15. Jenis angin yang bersifat  kering, panas dan sering merusak di lahan pertanian tembakau 

masyarat Deli adalah …. 

   A. angin brubu 

   B. angin wambrau 

   C. angin kumbang 

   D. angin bahorok 

   E. angin gending 

 

 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. perkebunan tanaman coklat 

   B. perkebunan tanaman tembakau 

   C. peternakan hewan unggas 

   D. perkebunan tanaman tebu 

   E. pertanian sayuran palawija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

GEO-SMA-P4-2018/2019 ©Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 

8 

P04 
GEOGRAFI-SMA-IPS 

 

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

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

 

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

gas. 

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

   C. infiltrasi,perembesan atau pergerakan air ke dalam tanah melalui pori tanah. 

   D. adveksi,transportasi air pada gerakan horizontal  

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

 

 

 18. Pemanfatan laut di zona litoral adalah …. 

   A. mengetahui budaya  ikan yang hampir punah  

   B. mengetahui sumber daya laut 

   C. pembuangan limbah  

   D. pertanian garam  

   E. menangkap ikan  

 

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

 
   A. dearah danau 

   B. daerah lipatan  

   C. daerah patahan 

   D. daerah dataran rendah 

   E. daerah pegunungan  
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 20. Ciri-Ciri iklim: 

(1) mendapat sinar matahari yang cukup; 

(2) memiliki kelembaban udara yang tinggi; 

(3) curah hujan sangat tinggi,lebih dari 2.000 mm/tahun ; 

(4) sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan.  

Jenis bioma sesuai dengan  ciri tersebut adalah …. 

   A. tundra 

   B. sabana  

   C. hutan gugur 

   D. padang rumput 

   E. hutan hujan tropis  

 

 21. Ciri-ciri hutan : 

(1) ditumbuhi pohon perdu 

(2) curah hujannya rendah 

(3) musim kemarau yang panjang 

 

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

…. 

   A. Jawa dan Bali 

   B. Sulawesi dan Maluku 

   C. Sulawesi dan Papua  

   D. Nusa Tenggara dan Madura. 

   E. Nusa tenggara dan Papua 

 

 22. Jenis hewan : 

(1) burung beo; 

(2) kasuari; 

(3) kangguru; 

(4) burung elang; 

(5) burung cendrawasih. 

 

Hewan  endemik yang terdapat di Papua   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. Bunaken dan burung maleo 

   B. Lore Lindu dan musang coklat 

   C. Takabonerete dan ikan badut 

   D. Wakatobi dan ikan duyung 

   E. Batimurung dan kupu-kupu 

 

 24. Barang tambang timah  digunakan untuk …. 

   A. produk aluminium foil dan penyambung logam 

   B. bahan pembuat porselin dan keramik 

   C. bahan industri pupuk dan pelapis kaleng 

   D. bahan mentah cat dan komponen gigi palsu 

   E. bahan keramik dan industri otomotif 

 

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

 
   A. besi dan intan 

   B. fosfat dan batubara 

   C. batubara dan fosfat 

   D. minyak bumi dan fosfat  

   E. emas dan minyak bumi 
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 26. Barang tambang : 

(1) belerang; 

(2) besi; 

(3) perak; 

(4) minyak bumi; 

(5) gas bumi. 

 

Barang tambang  yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara, dikuasai 

oleh  negara dengan menyertakan rakyat 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. Tenaga kerja asing yang bekerja di Negara Indonesia  harus kembali ke negaranya 

begitu selesai kontrak kerja. Mobilitas yang dilakukan dinamakan …. 

   A. evakuasi 

   B. ruralisasi 

   C. imigrasi 

   D. remigrasi 

   E. migrasi 

 

 28. Cara mengatasi masalah pendidikan  di  Indonesia berdasarkan gambar adalah…. 

 
 

   A. membangun gedung-gedung sekolah baru di daerah-daerah 

   B. pengembangan dan penyempurnaan kurikulum sekolah 

   C. mencanangkan program wajib belajar 9 tahun 

   D. meningkatkan kualitas guru melalui seminar  

   E. mencanangkan program orang tua asuh  
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 29. Lingkungan yang tidak sehat (lingkungan kumuh) merupakan permasalahan rendahnya 

kulitas kesehatan penduduk Indonesia .Usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut 

dapat dilakukan dengan  cara …. 

   A. mengadakan program perbaikan gizi masyarakat. 

   B. pengadaan  air bersih oleh pdam dan sanitasi lingkungan  

   C. membangun sarana-sarana kesehatan,untuk  puskesmas, dan rumah sakit 

   D. mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan. 

   E. mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan 

 

 30. Tindakan yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan di bidang perairan  adalah 

…. 

   A. menangkap semua jenis ikan untuk di kosumsi dan kebutuhan lainya  

   B. membuang langsung sampah dan limbah  ke laut untuk makanan ikan  

  
 C. membuang hewan yang mati ke laut untuk mengurangi pencemaran bau atau 

udara   

   D. penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, racun serta pukat harimau. 

  
 E. melakukan daur ulang limbah industri dan pabrik sebelum dibuang ke sungai 

dan laut. 

 

 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. pemanasan global sudah mulai terlihat di daerah kutub yang mulai mencair 

   B. menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal. 

   C. pengambilan ikan yang masih menggunakan bahan kimia dan bahan peledak  

  
 D. tinggnyai tingkat konsumsi dan akhirnya membuat jumlah sampah semakin 

banyak  

  
 E. pengambilan tambang yang berlebihan, pembuangan sampah-sampah yang 

sulit diuraikan 
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 33. Dalam  pengembangan daerah pariwisata jenis peta yang digunakan adalah …. 

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

   B. peta transportasi, peta penggunaan lahan, peta topografi 

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

   D. peta administrasi, peta jaringan jalan, peta topografi 

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

 

 34. Jenis Peta: 

(1) peta jenis tanah; 

(2) peta penggunaan lahan; 

(3) peta topografi. 

 

Informasi keruangan yang diperoleh dari overlay peta tersebut adalah …. 

   A. penetapan daerah pemukiman 

   B. penentuan lokasi aktifitas perindustrian 

   C. penentuan lahan untuk aktifitas pertanian 

   D. persebaran pemukiman penduduk 

   E. penentuan lahan untuk kawasan hijau 

 

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

 

 
   A. 370 m, tanaman teh 

   B. 330 m, tanaman karet 

   C. 160 m, tanaman kopi 

   D. 125 m, tanaman padi 

   E. 75 m, tanaman lumut 
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 36. Interpretasi dari ilustrasi gambar berikut adalah …. 

 
   A. skala peta S lebih kecil dari skala peta W 

   B. jarak sebenarnya peta S sama dengan peta W 

   C. luas peta S lebih kecil dari skala peta W 

   D. jarak sebenarnya peta S lebih besar dari peta W 

   E. jarak sebenarnya peta S lebih kecil dari peta W 

 

 37. Karakteristik objek pada citra: 

(1) bentuk  menyerupai jalan, tidak bersudut; 

(2) rona berbeda dengan daerah sekitarnya; 

(3) ukuran  tinggi seragam; 

(4) asosiasi di beberapa tempat seperti jalan bercabang. 

 

Objek yang tergambar kemungkinan fasilitas pada daerah …. 

   A. areal pemukiman 

   B. rel kereta api 

   C. komplek perkantoran 

   D. daerah aliran sungai 

   E. komplek perkantoran 

 

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

   A. memantauan wilayah bencana 

   B. pemetaan luas daerah dan intensitas banjir 

   C. pemetaan potensi sumber daya laut 

   D. mengamati beda ketinggian 

   E. mengetahui sifat fisik tanah 
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 39. Data Sistem Informasi Geografi: 

(1) Jenis pekerjaan penduduk;  

(2) Jumlah penduduk petani; 

(3) Persebaran lahan pertanian; 

(4) 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. Sistem Informasi Geografi (SIG) dibidang  kelautan dapat dimanfaatkan untuk .... 

   A. memantau curah hujan di laut 

   B. menganalisis daerah rawan bencana 

   C. pengamatan daerah rawa pasang surut 

   D. menganalisis daerah persebaran barang tambang 

   E. manajemen transportasi dan pembuatan jalur alternatif 

 

 41. Keunggulan penggunaan Sistem Informasi Geografi dalam mengolah data adalah …. 

   A. proses penyiaman data lebih lama  

   B. penyimpanan data terbatas sulit di edit 

   C. dapat merubah data geografi dalam bentuk vektor 

   D. dapat memanipulasi data dengan mudah dan cepat 

   E. pemberian atribut dapat memperjelas objek dilapangan 

 

 42. Ciri desa; 

(1) masyarakat desa dalam masa transisi; 

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

(3) sudah mampu mengembangkan potensi desa; 

(4) organisasi kemasyarakatana mulai teratur; 

(5) masyarakat kurang berinteraksi. 

 

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) 
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GEOGRAFI-SMA-IPS 

 

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

 43. Ciri daerah: 

(1) terdapat di wilayah pegunungan; 

(2) pemukiman di sekitar lembah; 

(3) dekat lokasi tambang. 

 

Pola pemukiman yang sesuai dengan ciri tersebut adalah …. 

   A. pola menyebar 

   B. pola memanjang 

   C. pola memusat 

   D. pola linear 

   E. pola berpencar 

 

 44. Berdasarkan gambar yang ditunjukan oleh nomor 3 dan 5 menurut teori sektoral 

difungsikan untuk …. 

 
   A. pemukiman kelas bawah dan pemukiman kelas atas 

   B. pemukiman kelas atas dan pemukiman kelas bawah 

   C. industri manufaktur dan pemukiman kelas atas 

   D. suburban dan industri manufaktur 

   E. pusat kegiatan dan manufaktur 

 

 45. Interaksi antar wilayah sangat kuat karena didukung oleh transportasi yang lancar dan 

biaya angkut yang murah. Faktor interaksi antar wilayah tersebut menurut Edward 

Ullman adalah …. 

   A. perbedaan sumber alam  

   B. wilayah saling membutuhkan 

   C. intervensi yang sangat kuat 

   D. perbedaan kemampuan  wilayah 

   E. kemudahan pemindahan dalam ruang 
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 46. Pernyataan: 

(1) Peluang berwirausaha luas 

(2) Tercukupi kebutuhan pangan penduduk kota 

(3) Berkembangnya organisasi desa 

(4) Jumlah tenaga kerja di kota berlimpah 

(5) Penduduk berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup 

 

Dampak positif 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) 

 

 47. Kota X berjarak 30 km ke kota P. Penduduk kota X berjumlah 12.000 jiwa dan 

penduduk P berjumlah 3.000 jiwa  Jika pemerintah membangun fasilitas pasar modern, 

maka lokasi  yang baik  menurut teori titik henti adalah …. 

   A. 2 km dari kota X 

   B. 4 km dari kota P 

   C. 5 km dari kota X 

   D. 6 km dari kota X 

   E. 6 km dari kota P 

 

 48. Pernyataan: 

(1) miskin sumber alam; 

(2) pusat pendidikan ; 

(3) banyak pengangguran; 

(4) kualitas penduduk tinggi; 

(5) transportasi sangat lancar; 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

GEO-SMA-P4-2018/2019 ©Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 

18 

P04 
GEOGRAFI-SMA-IPS 

 

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

 49. Ciri negara: 

(1) tingginya angka harapan hidup; 

(2) tingkat produktifitas rendah; 

(3) angka pengangguran rendah; 

(4) daya beli masyarakat masih rendah; 

(5) angka ketergantungan rendah; 

Ciri negara maju 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 berkembang yang ditunjukan oleh nomor 1, 2, dan 3 pada gambar adalah …. 

 
   A. Maroko, Tunisia, dan Kenya 

   B. Maroko, Algeria, dan Sudan 

   C. Libya, Algeria, dan Mesir 

   D. Tunisia, Libya, dan Mesir 

   E. Guinea, Niger, dan Etiopia 

 

 

 

 

 

  


