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1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang 

tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN. 

3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 

4. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 

5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 

6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, 

rusak, atau tidak lengkap. 

7. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan. 

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

hitung lainnya. 

9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 

10. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 
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1. Pada tahun 2006 di Indonesia terjadi peristiwa bencana Lumpur Panas Lapindo 

yang mengakibatkan masyarakat di sekitar daerah tersebut mengalami kerugian 

moril maupun materil. Proses kejadian bencana tersebut dapat dipahami melalui 

konsep ... 

A. pola 

B. nilai 

C. letak 

D. aglomerasi 

E. morfologi 

 

2. Peristiwa alam seperti tanah longsor di Gunung Leuser (Aceh), merupakan 

fenomena geosfer yang dapat dikaji melalui pendekatan geografi yang tepat 

adalah ... 

A. pendekatan keruangan 

B. pendekatan kelingkungan 

C. pendekatan persebaran 

D. pendekatan kewilayahan  

E. pendekatan korologis 

 

3. Keterkaitan antara faktor yang satu dengan faktor lainya dan terjadi di permukaan 

bumi serta tersebar tidak merata, dapat dipelajari dengan menggunakan prinsip ... 

A. distribusi dan interaksi 

B. interelasi dan distribusi 

C. korologi dan keruangan 

D. deskripsi dan interelasi 

E. korologi dan dependensi 

 

4. Jenis batuan yang ditunjukan angka 1 pada gambar berikut adalah ... 

 
A. batuan beku dalam 

B. batuan beku luar 

C. batuan sedimen 

D. batuan metamorf 

E. batuan beku sela 

 

5. Indonesia yang terletak di perbatasan lempeng Eurasia, Indo Australia, dan 

lempeng Pasifik, menyebabkan Indonesia menjadi daerah ... 

A. dilewati badai tropis 

B. rawan gempa bumi 

C. pergerakan El Nino dan La Nina  

D. punggungan samudera 

E. persebaran hutan hujan tropis 
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6. Gerakan pergeseran lapisan kulit bumi dengan arah vertikal dan horisontal serta 

gerakannya relatif cepat dalam wilayah sempit. Gerakan ini dinamakan ... 

A. gerak taprogenesa 

B. gerak seisme 

C. gerak orogenesa 

D. gerak epirogenesa positif 

E. gerak epirogenesa negatif 

 

7. Gambar berikut menunjukkan bentuk muka bumi ... 

 
A. horst 

B. slenk 

C. lipatan 

D. dekstral 

E. flexuur 

 

8. Kaldera terjadi sebagai akibat aktivitas gunung api di mana kekuatan magma ... 

A. menerobos atap kepundan menyebabkan letusan 

B. menerobos kepundan sehingga terjadi getaran 

C. mengikis kepundan yang sangat kuat 

D. mengikis secara lambat pada kepundan gunung 

E. mendorong magma keluar kepundan dengan cepat 

 

9. Turunnya dasar laut dapat ditandai dengan surutnya air laut secara mendadak, 

maka setelah fenomena tersebut akan terjadi ... 

A. tsunami 

B. gunung meletus 

C. gempa bumi 

D. daratan bertambah 

E. pulau-pulau karang 

 

10. Faktor yang tidak berpengaruh terhadap pelapukan atau proses penghancuran 

massa batuan adalah ... 

A. struktur batuan 

B. iklim 

C. topografi 

D. gempa bumi 

E. faktor biologis 
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11. Lapisan atmosfer tempat terjadi pelangi, halilintar, dan pembentukan awan 

dinamakan ... 

A. stratisfer  

B. ionesfer 

C. termosfer 

D. eksosfer 

E. troposfer 

 

12. Perhatikan grafik di bawah ini! 

 
 

Amplitudo suhu tertinggi terjadi di kota ... 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

E. E 

 

13. Jika terjadi pertemuan dua massa udara yang berbeda temperatur, yaitu antara 

massa udara panas yang lembab dengan massa udara dingin yang padat sehingga 

berkondensasi, maka terjadi hujan ... 

A. konveksi  

B. orografis 

C. ekuator 

D. zanithal 

E. frontal 
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14. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Angin yang bergerak dari daerah A dan jatuh di daerah B bersifat kering dan 

panas, dinamakan sebagai ... 

A. angin darat  

B. angin laut 

C. angin fohn 

D. angin siklon 

E. angin muson 

 

15. Data curah hujan kota A tahun 2006 menunjukkan jumlah bulan basah adalah 2 

bulan dan bulan kering 10 bulan. Iklim di kota A sesuai kriteria iklim Schmidt 

Ferguson adalah ... 

A. iklim D 

B. iklim E 

C. iklim F 

D. iklim G 

E. iklim H 

 

16. Proses evaporasi pada gambar siklus air berikut adalah nomor ... 

 
A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 
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17. Sebagian air hujan yang jatuh ke daratan akan meresap ke dalam tanah (infiltrasi). 

Jumlah air yang meresap ke dalam tanah dipengaruhi juga jenis lapisan batuan. 

Jenis lapisan yang sulit untuk meneruskan air adalah ... 

A. pasir  

B. lempung 

C. kapur  

D. padas 

E. kerikil 

 

18. Arus laut yang bergerak di Lautan Pasifik adalah ... 

A. Arus Labrador dan Benguela 

B. Arus Agulhas dan Benguela 

C. Arus Labrador dan Kurosyio 

D. Arus Kalifornia dan Agulhas 

E. Arus Kurosyio dan Kalifornia 

 

19. Unsur klimatik yang memengaruhi perbesaran flora dan fauna adalah ... 

A. temperatur dan relief 

B. relief dan tanah 

C. tanah dan udara 

D. udara dan angin 

E. angin dan temperatur 

 

20. Fauna yang terdapat di wilayah Oriental dan Ethopian adalah ... 

A. cheetah  

B. simpanse 

C. badak 

D. jerapah 

E. zebra 

 

21. Jenis hewan peralihan terdapat pada gambar ... 
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22. Desa Harapan Makmur memiliki seks rasio 98, maka dapat dijelaskan bahwa 

setiap ... 

A. 100 perempuan terdapat 98 laki-laki 

B. 100 laki-laki terdapat 98 perempuan 

C. 98 perempuan terdapat 98 laki-laki 

D. 10 laki-laki terdapat 98 perempuan 

E. 98 laki-laki terdapat 10 perempuan 

 

23. Perhatikan tabel berikut ini! 

Umur (tahun) Jumlah Penduduk 

0 – 14 62.134 

15 – 64 135.650 

> 64 8.575 

 

Berdasarkan data di atas, angka beban ketergantungan sekitar ... 

A. 1,9 

B. 6,3 

C. 7,2 

D. 15,8 

E. 52,1 

 

24. Ciri-ciri piramida penduduk stasioner adalah tingkat ... 

A. kematian tinggi dan kematian rendah 

B. kelahiran tinggi dan migrasi rendah 

C. kalhiran dan kematian sama-sama rendah 

D. kelahiran rendah dan kematian tinggi 

E. kematian rendah dan migrasi tinggi 

 

25. Industri di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, antara lain 

aneka industri. Jenis industri yang termasuk dalam kelompok aneka industri 

adalah ... 

A. industri mesin 

B. industri baja 

C. industri kertas 

D. industri kecil 

E. industri tekstil 

 

26. Dalam pengembangan industri di tanah air, beberapa lokasi utama dikembangkan 

menjadi pusat industri. Pemusatan industri tersebut tentunya memiliki alasan 

tertentu. Selain alasan ekonomis, faktor yang menjadi pertimbangan pemusatan 

industri adalah ... 

A. faktor pilitis    

B. faktor sosiologis 

C. faktor budaya 

D. faktor ekologis 

E. faktor sumber daya 
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27. Sebuah pabrik kimia diprotes oleh masyarakat setempat, karena mencemari lahan 

pertanian. Akhirnya pabrik ditutup dan tidak berproduksi lagi. Kasus ini tidak 

akan terjadi apabila pabrik ... 

A. mengelola limbah 

B. mempekerjakan masyarakat 

C. patungan modal dengan masyarakat 

D. mendirikan serikat kerja 

E. memproduksi sumber daya alam 

 

 

28. Skala pada peta berikut adalah ... 

 
A. 1 : 25.000 

B. 1 : 50.000 

C. 1 : 75.000 

D. 1 : 100.000 

E. 1 : 125.000 

 

29. Jenis proyeksi yang tepat digunakan pada gambar berikut adalah ... 

 
A. proyeksi kerucut transversal 

B. proyeksi kerucut normal 

C. proyeksi azimut normal 

D. proyeksi azimut oblique 

E. proyeksi kerucut oblique 
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30. Hasil pengukuran kota A dan B di peta 12 cm dan azimut A terhadap B pada 

gambar 0158 . 

 
 

Bila skala peta 1 : 100.000, maka jarak sebenarnya A – B dan azimut A terhadap 

B adalah ... 

A. 1,2 km dan 0338  

B. 12 km dan 0338  

C. 1,2 km dan 0292  

D. 12 km dan 0292  

E. 1,2 km dan 0202  

 

31. Penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen 

yang saling terkait satu sama lain. Salah satu komponen dalam penginderaan jauh 

adalah ...  

A. tustel  

B. atmosfer 

C. film 

D. pesawat terbang 

E. gelombang elektromagnetik 

 

32. Citra foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum sinar tampak mulai dari 

warna biru sampai warna hijau disebut ... 

A. foto ultraviolet 

B. foto inframerah 

C. foto infratermal 

D. foto ortokromatik 

E. foto pankromatik 

 

33. Pada foto udara jalan kereta api seperti pita kecil dengan tikungan tidak tajam, 

bagian hilir sungai nampak seperti pita yang lebih besar dan berbelok-belok, dan 

atap rumah seperti segi empat. Interpretasi foto tersebut berdasarkan pada unsur 

... 

A. warna  

B. bayangan 

C. rona 

D. tekstur 

E. bentuk 
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34. Gambar komponen SIG (Sistem Informasi Geografi) berikut adalah ... 

 
A. perangkat keras 

B. perangkat lunak 

C. sumber daya manusia 

D. data dan informasi 

E. konsep-konsep dasar SIG 

 

35. Berikut ini manfaat SIG: 

1. perencanaan tata guna lahan 

2. inventarisasi dan manajemen hutan 

3. analisis daerah rawan bencana 

4. manajemen pesisir pantai 

5. perencanaan lokasi industri 

6. pemantauan pencemaran sungai 

 

Manfaat SIG dalam bidang sumber daya alam nomor ... 

A. 1, 2, dan 3 

B. 2, 3, dan 4 

C. 3, 4, dan 5 

D. 4, 5, dan 6 

E. 2, 5, dan 6 

 

36. Menurut perkembangannya, desa terdiri atas desa swadaya, desa swakarsa, dan 

desa swasembada. Yang termasuk ciri desa swadaya adalah ... 

A. tidak terisolasi 

B. terdapat home industri 

C. mata pencarian penduduk heterogen 

D. tingkat perekonomian sudah maju 

E. adat istiadat kuat 
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37. Gambar berikut menunjukkan pola pemukiman ... 

 
 

A. mengelompok  

B. menyebar 

C. memusat 

D. memanjang 

E. memencar 

 

38. Dalam suatu wilayah terdapat 4 kota A – B – C – D dengan jarak antara kota A – 

B = 50 km, B – C = 20 km, C – D = 10 km, dan A – D = 30 km. Jika jumlah 

penduduk di 4 kota tersebut tidak jauh berbeda, maka interaksi paling kuat terjadi 

antar kota ... 

A. A dan B 

B. B dan C 

C. C dan D 

D. D dan A 

E. C dan A 

 

39. Negara-negara di dunia dapat dikelompokkan ke dalam negara maju dan 

berkembang. Penetapan kelompok negara tersebut didasarkan pada kriteria 

tertentu. Salah satu kriteria yang digunakan untuk menetapkan negara maju 

adalah ... 

A. tingkat pertumbuhan ekonomi 

B. besarnya jumlah penduduk 

C. penguasaan teknologi tinggi 

D. luas wilayah negaranya 

E. besarnya potensi sumber daya alam 

 

40. Faktor yang mendorong industri di negara-negara maju dapat berkembang dengan 

pesat adalah ... 

A. tingkat produktivitas penduduk relatif rendah 

B. tingkat etos kerja penduduk relatif maju 

C. pendapatan diperoleh dari aktivitas sektor sekunder 

D. sarana infrastruktur kurang memadai 

E. mendominasi negara-negara berkembang 

 

 

 

 


