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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. Secara geologi, di pulau Sumatera terdapat patahan  yang sering menimbulkan 

getaran gempa bumi. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut 

adalah .... 

   A. konsep diferensiasi area 

   B. konsep keterkaitan ruang 

   C. konsep interdependensi 

   D. konsep aglomerasi 

   E. konsep lokasi 

 

 2. Banjir yang sering terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia dipicu oleh curah hujan 

yang cukup tinggi dan pembuangan sampah ke aliran air oleh penduduk setempat. 

Fenomena ini dapat dikaji melalui pendekatan  .... 

 

   A. keruangan 

   B. kompleks wilayah 

   C. spasial 

   D. ekologi 

   E. kewilayahan 

 

 3. Stasiun televisi telah menayangkan peristiwa hujan es dan banjir yang baru - baru ini  

terjadi di Arab Saudi. Fenomena  tersebut sesuai dengan prinsip  .... 

   A. deskripsi 

   B.  interelasi 

   C. distribusi 

   D. kronologi 

   E. korologi 

 

 4. Aspek geografi : 

 

(1) kegiatan ekonomi penduduk sesuai  potensi wilayah 

(2) penduduk menjual hasil panen ke pasar 

(3) angin ribut merusak lahan pertanian warga 

(4) banjir bandang setelah hujan lebat 

(5) kerusakan hutan akibat bencana alam 

 

Fenomena yang termasuk aspek fisik 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) 
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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 lempeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika gerak tektonik seperti gambar diatas terjadi di daratan dengan batuan yang 

mendasarinya bersifat elastis, maka muka bumi yang terbentuk adalah …. 

   A. gunung 

   B. pegunungan 

   C. lembah 

   D. lipatan 

   E. patahan 
 

 7. Tenaga pembentuk muka bumi pada gambar berikut disebabkan oleh  .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A. geyser 

   B. sungai 

   C. abrasi 

   D. angin  

   E. longsor 
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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 (5) 

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

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

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

 

 9.  Siklus batuan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan batuan pada angka 2 dan 3, sesuai dengan ilustrasi siklus batuan di atas 

karena proses …. 

   A. suhu dan tekanan tinggi 

   B. pelarutan dan tekanan tinggi 

   C. pendinginan dan pengendapan 

   D. suhu tinggi dan pelarutan 

   E. suhu tinggi dan pendinginan 

 

 10. Pernyataan: 

1) hentikan kendaraan ditempat terbuka 

2) mencari tempat yang tinggi 

3) jangan berhenti di bawah atau ditas jembatan 

4) turun dan menjaur dari mobil 

5) lindungi kepala dari benda-benda berbahaya 

Mitigasi bencana gempa saat sedang mengendarai mobil terdapat pada angka .... 

   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) 
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 11. Jenis tanah subur sebagai daerah pertanian yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur 

dinamakan tanah .... 

   A. margalit 

   B. podzolit  

   C. terrarosa 

   D. aluvial  

   E. gambut  

 

 12. Pernyataan : 

(1) Menanam tanaman penyangga; 

(2) Dijadikan sebagai hutan lindung; 

(3) Tidak diolah sebagai lahan pertanian; 

(4) Menanam tanaman palawija; 

(5) Menebang tanaman tua; 

 

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk konservasi tanah terjal dan daerah lereng 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) 

 

 13. Lapisan atmosfer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angka 1 pada gambar menunjukan lapisan ... yang berfungsi untuk .... 

   A. Eksosfer, melindungi bumi dari makhluk angkasa luar 

   B. Stratosfer, melindungi bumi dari sinar ultraviolet 

   C. Mesosfer, melindungi bumi dari sinar ultraviolet 

   D. Termosfer , pemantulan gelombang radio ( komunikasi ) 

   E. Troposfer , beraktifitasnya makhluk dimuka bumi 
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 14. Ciri hujan: 

(1) terjadi di daerah beriklim tropis; 

(2) bisa menyebabkan terjadinya hujan es; 

(3) terjadinya pertemuan dua massa udara panas dan dingin; 

Jenis hujan yang terjadi di daerah tersebut adalah …. 

   A. hujan zenital 

   B. hujan frontal 

   C. hujan orografis 

   D. hujan siklon 

   E. hujan tropical 

 

 15. Jenis angin yang menyebabkan wilayah Indonesia mengalami musim panas / kemarau 

adalah …. 

 

   A. angin pasat 

   B. anti pasat 

   C. angin musim timur 

   D. angin fohn 

   E. angin musim barat 

 

 16. Ciri iklim: 

(1) Suhu antara 22 – 26 ℃; 

(2) Curah hujan tinggi; 

(3) Terletak pada ketinggian 600 – 1200 m; 

 

Kegiatan perekonomi penduduk yang sesuai dengan ciri tersebut adalah …. 

 

   A. pertanian padi sawah 

   B. perkebunan tanaman kina 

   C. perkebunan tanaman teh 

   D. perkebunan tanaman tembakau 

   E. peternakan hewan unggas 
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 17. Angka  1  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. evapotranspirasi, gabungan antara evaporasi dan transpirasi 

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

  
 E. adveksi,transportasi air pada gerakan horizontal  

 

  

 18. Pemanfatan laut di zona batial adalah untuk …. 

   A. pengakapan ikan oleh nelayan kapal besar. 

   B. pembudidayaan rumput laut  

   C. tambak-tambak ikan dan udang 

   D. budidaya hutan bakau 

   E. penambangan minyak lepas pantai   

 

 

 19. Morfologi daerah yang membentuk pola aliran sungai pada gambar adalah …. 

 
 

   A. daerah patahan  

   B. daerah cekungan  

   C. daerah lipatan  

   D. daerah dataran pantai 

   E. daerah pegunungan  
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 20. Ciri-Ciri fisik : 

(1) terdapat di daerah beriklim tropis;  

(2) mempunyai  suhu yang panas sepanjang tahun; 

(3) curah hujan musiman, 100-150 mm pertahun; 

(4) memiliki porositas tanah dan drainase yang baik. 

 

Jenis bioma yang sesuai dengan  ciri tersebut adalah …. 

 

   A. sabana  

   B. hutan gugur 

   C. gurun  

   D. stepa  

   E. tundra 

 

 21. Ciri-ciri hutan : 

(1) tumbuhan pada musim kewarau biasanya akan meranggas; 

(2)  pada musim hujan akan tumbuh lebat ; 

(3) terdapat di daerah bertemperatur tinggi.  

 

Persebaran hutan Indonesia yang sesuai dengan ciri tersebut terdapat di  …. 

 

   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) kangguru; 

(3) macan tutul; 

(4) burung elang; 

(5) badak . 

 

Hewan  endemik yang terdapat di Jawa   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. Wasur dan wallaby 

   B. Teluk cendrawasih dan penyu 

   C. Manusela dan biawak 

   D. Wakatobi dan ikan duyung  

   E. Lorenz dan burung kakatua 

 

 24. Barang tambang mangan dapat dimanfaatkan untuk …. 

   A. bahan pencampur besi 

   B. bahan industri pupuk 

   C. bahan mentah untuk cat 

   D. bahan pembuat porselin 

   E. bahan dasar kaleng 

 

 25. Wilayah  1 dan 2 padai gambar merupakan daerah penghasil barang tambang ….  

 

   A. minyak bumi dan besi 

   B. nikel dan besi 

   C. batubara dan nikel 

   D. nikel dan fosfat 

   E. besi dan batubara 
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 26. Barang tambang : 

(1) platina; 

(2) marmer; 

(3) obsidian; 

(4) belerang; 

(5) batu garanit. 

 

Barang tambang  industri yang biasa dikelola oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-

hari seperti peralatan rumah tangga,  bahan bangunan,  dan media seni 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. Pada liburan semester ganjil siswa SMA  kelas XII melakukan studi orientasi  ke 

perguruan tinggi faporit di Pulau Jawa yang diselingi dengan mengunjungi objek –objek 

wisata selama 5 hari. Mobilitas yang dilakukan dinamakan …. 

   A. urbanisasi 

   B. sirkulasi 

   C. imigrasi 

   D. remigrasi 

   E. migrasi 

 

 28. Mengatasi masalah komposisi usia   penduduk  Indonesia pada gambar adalah …. 

 
   A. peningkatan masa pendidikan. 

   B. pengendalian angka kelahiran melalui KB 

   C. penundaaan usia perkawinan 

   D. pelayanan kesehatan yang lebih baik 

   E. peningkatkan gizi keluarga  
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 29. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah besarnya angka ketergantungan 

dan rendahnya pendapatan perkapita penduduk Indonesia adalah …. 

   A. meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa 

   B. menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga/industrialisasi 

   C. menekan laju pertumbuhan penduduk 

   D. merangsang kemauan berwiraswasta 

   E. memperluas kesempatan kerja 

 

 30. Tindakan yang mencerminkan pembanguanan berkelanjutan di bidang pertanian adalah 

…. 

   A. memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang 

 
  B. petani menggunakan pestisida secara berlebihan untuk  penekanan populasi 

hama 

   C. penggunaan pupuk yang berlebihan dapat merangsang pertumbuhan ganggang 

   D. penanaman dengan menggunakan pola tanam monokultur 

   E. petani membakar jerami bertujuan untuk menghindari penyebaran hama  

 

 31. Pernyaataan : 

(1) reboisasi;  

(2) penggundulan hutan; 

(3) tebang pilih tanam;  

(4) pembuatan terasering ;  

(5) rusaknya tanggul sungai. 

Usaha 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. Kegiatan yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dalam pembangunan 

berkelanjutan adalah …. 

   A. membangun pemukiman kumuh  . 

   B. limbah domestik, sengaja dibuang ke sungai 

   C. menghemat penggunaan kertas dan pensil 

   D. kuranganya daerah resapan air  

   E. banyaknya suara dalam pemukiman warga 

 

 33. Peta yang digunakan untuk mengetahui daerah rawan gempa adalah …. 

   A. peta daerah batas lempeng, peta persebaran gunung api, peta jalur seismik 

   B. peta topografi, peta persebaran gunung api, peta pemukiman 

   C. peta jalur seismik, peta tata guna lahan, peta daerah batas lempeng 

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

   E. peta jenis tanah, peta daerah batas lempeng, peta curah hujan 
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 34. Jenis Peta: 

(1) peta persebaran penduduk; 

(2) peta penggunaan lahan; 

(3) peta batas wilayah. 

 

Informasi keruangan yang diperoleh dari overlay peta tersebut adalah …. 

   A. jenis tanaman yang tumbuh di sekitar pemukiman 

   B. kepadatan dan mata pencarian penduduk suatu wilayah 

   C. penentuan lahan untuk aktifitas pertanian 

   D. penentuan lahan untuk kawasan hijau 

   E. penetapan daerah terbuka untuk perumahan 

 

 

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

 
   A. 2135 m, tanaman teh 

   B. 2120 m, hutan cemara 

   C. 2180 m, tanaman padi 

   D. 1970 m, tanaman kopi 

   E. 1910 m, hutan pinus 

 

 36. Interpretasi dari ilustrasi gambar berikut adalah …. 

 
   A. luas sebenarnya peta G sama dengan peta X 

   B. skala peta G lebih besar dari skala peta X 

   C. jarak sebenarnya peta G lebih besar peta X 

   D. jarak sebenarnya peta G lebih kecil dari peta X 

   E. jarak sebenarnya peta G sam dengan jarak peta X 
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 37. Karakteristik objek pada citra: 

(1) bertajuk bintang 

(2) tinggi dan ukuran tidak sama 

(3) jarak tidak beraturan 

(4) situs daerah rawa-rawa 

(5) ronanya gelap 

 

Bentang alam yang sesuai ciri objek tersebut adalah …. 

   A. nipah 

   B. sagu 

   C. aren 

   D. kelapa 

   E. bakau 

 

 38. Pemanfaatan citra pengideraan jauh dalam bidang geomorfologi adalah …. 

   A. penentuan struktur batuan suatu wilayah 

   B. mengamati bentuk, panjang, dan arah lereng 

   C. mengamati sistem pola arah angin 

   D. pemetaan daerah gunung api 

   E. mengetahui sifat fisik tanah 

 

 39. Data Sistem Informasi Geografi: 

(1) nomor rumah; 

(2) peta digital   

(3) nama-nama jalan; 

(4) citra satelit; 

(5) nama sungai; 

 

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. SIG (Sistim Informasi Geografi) memiliki manfaat dalam perencanaan pola 

pembangunan. Pemanfaatan SIG dalam pembangunan bidang sosial adalah … . 

   A. menyusun rencana rehabilitasi daerah 

   B. memantau luas wilayah bencana alam 

   C. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan 

   D. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan 

   E. memantau lahan potensial dan lahan kritis 
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 41. Keunggulan Sistem Informasi Geografi menggunakan komputer adalah …. 

   A. Mengolah sejumlah data dengan proses cepat 

   B. Menyimpan data dilakukan secara mekanis 

   C. Menghitung statistik data spasial sukar mudah 

   D. Memerlukan tenaga banyak untuk mengoperasikannya 

   E. Memerlukan tenaga ahli yang berfariasi untuk interpreter 

 

 42. Ciri desa; 

(1) mata pencaharian sebagian besar masih bertani; 

(2) sudah berinteraksi dengan masyarakat luar; 

(3) terjadi perdangan antar wilayah; 

(4) mekanisasi dan teknologi lahan pertanian; 

(5) mengembangkan potensi  secara optimal. 

 

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) Pemukiman memencar; 

(2) Lahan pertanian yang kesuburannya berbeda; 

(3) Antar pemukiman terdapat jalur transportasi yang menghubungkan. 

 

Pola pemukiman yang sesuai dengan ciri tersebut adalah …. 

   A. pola memanjang 

   B. pola melingkar 

   C. pola mengelompok 

   D. pola berpencar 

   E. pola linier 
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 44. Aktifitas yang ditunjukan nomor 1 dan 5 menurut teori inti ganda adalah …. 

 
   A. industri ringan dan pemukiman kelas bawah 

   B. pusat kegiatan dan pemukiman kelas atas 

   C. sub urban dan pemukiman kelas atas 

   D. industri sub urban dan industry berat 

   E. daerah grosir dan pusat kegiatan 

 

 45. Kelebihan sumber daya didaerah A akan memenuhi kebutuhan daerah B. Sedangkan 

kelebihan sumber daya daerah B dipenuhi oleh daerah A. Interaksi daerah A  dan B 

sangat kuat. Faktor interaksi antar kota tersebut menurut Edward Ullman adalah …. 

   A. saling berintervensi 

   B. kesempatan berinteraksi 

   C. perbedaan region 

   D. saling melengkapi 

   E. kemudahan perpindahan 

 

 46. Pernyataan: 

(1) tingkat kriminal meningkat 

(2) berkembangnya organisasi desa 

(3) penduduk berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup 

(4) meningkatnya produktifitas penduduk desa dengan teknologi tepat guna 

(5) meningkatnya kesejahteraan penduduk dengan meratanya pembangunan 

Dampak negatif 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) 
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 47. Pemerintah ingin membangun sebuah universitas yang terletak antara kota Y dengan 

kota Z. Jarak kedua kota 15 km, penduduk kota Y berjumlah 3.000 jiwa dan penduduk 

kota Z berjumlah 12.000 jiwa. Maka lokasi  pembangunan yang baik  menurut teori titik 

henti adalah …. 

   A. 3 km dari kota Y 

   B. 5 km dari kota Y 

   C. 8 km dari kota Z 

   D. 9 km dari kota Z 

   E. 12 km dari kota Y 

 

 48. Pernyataan: 

(1) sumber daya alam melimpah 

(2) produktifitas penduduk tinggi 

(3) kualitas penduduk rendah 

(4) sarana transportasi modern 

(5) pusat pelayanan kurang 

 

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) angka harapan hidup tinggi; 

(2) tingkat pertumbuhan penduduk rendah; 

(3) angka pengangguran tinggi; 

(4) tingkat buta huruf rendah; 

(5) tingkat harapan hidup 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) 
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 50. Negara berkembang yang ditunjukan oleh nomor 1, 2, dan 3 seperti gambar adalah …. 

 
 

   A. Rumania, Lituania, dan Ukraina 

   B. Belarusia, Polandia, dan Lituania 

   C. Lituania, Uktaina, Rumania 

   D. Polandia, Hungaria, dan Ukraina 

   E. Rumania, Croasia, dan Estonia 

 

 

 

 

 

  


