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Mata Pelajaran  : Geografi 

Jenjang  : SMA/MA 

Program Studi  : IPS 

 

 

 

 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 23 April 2009 

Jam   : 08.00 – 10.00 

 

 

 

 

 

 

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. Pemukiman di sepanjang Bengawan Solo sering mengalami banjir, sehingga masyarakat 

membuat tanggul penahan banjir dan pada waktu banjir terjadi sering kali pemukiman 

ditinggal penghuninya.  

 

Pendekatan geografi untuk mempelajari peristiwa tersebut adalah ... 

A. pendekatan keruangan  

B. pendekatan kewilayahan  

C. pendekatan kelingkungan  

D. pendekatan sosial  

E. pendekatan kemanusiaan  

 

2. Pembangunan pabrik semen perlu memerhatikan keberadaan gunung batu kapur, sarana 

transportasi, dan pemasaran.  

 

Konsep geografi yang berkaitan dengan hal itu adalah ... 

A. konsep diferensiasi area 

B. konsep interaksi/independensi 

C. konsep keterkaitan keruangan  

D. konsep keterjangkauan  

E. konsep lokasi  

 

3. Daratan besar yang akan menjadi daratan Amerika Selatan pada gambar adalah nomor ... 

 
A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

4. Bentuk sedimentasi di daerah gurun seperti gambar adalah bentukan ... 

 
A. delta cembung dan delta kaki burung  

B. gosong dan tombolo 

C. pasir dan kerikil  

D. terasering dan sengkedan  

E. sand dunes dan barchan 
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5. Endapan kapur yang terdapat pada atap goa akibat proses pelapukan disebut ... 

A. doline 

B. uvala 

C. polye 

D. stalagtit 

E. stalagmit 

 

6. Titik pusat gempa yang terdapat di dalam bumi, dan garis yang mengelilingi daerah dengan 

kerusakan terhebat dikenal dengan istilah ... 

A. episentrum dan hiposentrum  

B. homoseista dan isoseista 

C. hiposentrum dan homoseista 

D. pleistoseista dan episentrum 

E. hiposentrum dan pleistoseista 

 

7. Fenomena letusan gunung api: 

1. letusan tidak dahsyat 

2. material yang dikeluarkan sangat cair 

3. kadang-kadang diselingi dengan letusan yang kuat 

4. material yang dikeluarkan kental dan diselingi dengan material padat 

5. tekanan gas tinggi  

 

Fenomena tersebut akan menghasilkan bentuk muka bumi berupa ... 

B. gunung api kaldera 

C. gunung api perisai 

D. gunung api strato 

E. gunung api linier 

F. gunung api maar 

 

8. Tanaman teh dan kina dapat hidup dengan baik pada daerah C seperti gambar, karena ... 

 
 

A. ketinggian di atas 1.500 m, udara sedang, dan tanah podzolik 

B. udara hangat, curah hujan sedikit, dan ketinggian > 650 m 

C. udara sejuk, curah hujan tinggi, dan tanah vulkanik 

D. ketinggian > 2.500 m, udara dingin, dan banyak salju 

E. curah hujan sedikit, udara panas, dan tanah gambut 
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9. Jenis batuan: 

1. breksi 

2. kalsit 

3. konglomerat 

4. marmer 

5. granit 

 

Yang tergolong batuan sedimen akuatis ditunjukkan nomor ... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 5 

E. 4 dan 5 

 

10. Praktik pengendalian erosi secara vegetatif di daerah ketinggian bisa dilakukan dengan cara 

... 

A. contour strip cropping 

B. membuat tanggul tanah  

C. sengkedan teras-teras tanah  

D. crop rotation 

E. menanami tanaman mangrove 

 

11. Unsur gas yang banyak merusak lapisan ozon dan mempengaruhi perubahan iklim global 

adalah ... 

A. metana 

B. belerang 

C. nitrogen oksida 

D. karbondioksida 

E. amoniak  

 

12. Jenis Awan Kumulonimbus seperti gambar berpotensi terjadi hujan lebat dan petir terdapat 

pada nomor ... 

 
A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 
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13. Bila 1 m
3
 udara pada suhu 25

0
C terdapat uap air sebanyak 30 gram dan pada suhu tersebut 

udara dapat menampung uap air sebanyak 50 gram, maka kelembaban relatif udara adalah ... 

A. 100% 

B. 90% 

C. 80% 

D. 70% 

E. 60% 

 

14. Kota A memiliki ketinggian 5 meter di atas permukaan laut dan rata-rata suhu udara di kota 

A = 28
0
C.  

 

Berapakah rata-rata suhu udara di kota B yang memiliki ketinggian 215 m di atas permukaan 

laut, jika setiap naik 100 meter, suhu turun 0,6
0
C? 

A. 26,74
0
C 

B. 26,84
0
C 

C. 27,00
0
C 

D. 27,74
0
C 

E. 28,00
0
C 

 

15. Lapisan atmosfer yang dapat melindungi bumi dari kejatuhan batu meteor dan berfungsi 

memantulkan gelombang radio adalah ... 

A. stratosfer 

B. troposfer 

C. mesosfer 

D. termosfer 

E. eksosfer 

 

16. Arus dingin California pada peta ditunjukkan nomor ... 

 
 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 
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17. Pola aliran sungai pada gambar memiliki ciri-ciri aliran anak sungai ... 

 
A. tidak teratur dan sudut lancip yang terdapat di dataran rendah  

B. terdapat di daerah dataran rendah dan anak sungai teratur 

C. membentuk sudut lancip dan terdapat di daerah berlereng curam  

D. membentuk sudut siku-siku dan terdapat aliran lambat 

E. terdapat di daerah patahan dan anak sungai mirip seperti sirip daun  

 

18. Yang menunjukkan bentuk meander pada gambar adalah nomor ... 

 
A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

E. V 

 

19. Urutan proses siklus hidrologi yang benar pada gambar adalah ... 

 
A. 1, 3, 4, dan 2 

B. 1, 4, 2, dan 3 

C. 2, 4, 3, dan 1 

D. 3, 4, 1, dan 2 

E. 4, 3, 1, dan 2 
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20. Fauna Indonesia yang berada di daerah Asiatis adalah ... 

A. anoa, tapir, harimau, gajah, dan beo 

B. anoa, tapir, harimau, gajah, dan bekantan 

C. harimau, gajah, bekantan, cendrawasih, dan tapir 

D. beo, bekantan, kuau, harimau, dan gajah  

E. beo, cendrawasih, bekantan, dan harimau 

 

21. Pernyataan: 

1. terbentang dari daerah tropik sampai subtropik 

2. curah hujan antara 250 mm – 500 mm 

3. tumbuhan khas asia  

 

Bioma sesuai indikator tersebut adalah ... 

A. bioma stepa 

B. bioma gurun  

C. bioma hutan  

D. bioma tundra 

E. bioma taiga 

 

22. Piramida yang menunjukkan angka ketergantungan sangat kecil terdapat pada gambar ... 

 
 

23. Faktor pendorong yang menyebabkan perpindahan penduduk desa ke kota adalah ... 

A. pembangunan daerah berkembang 

B. terjadinya konflik horizontal  

C. kekurangan lapangan kerja 

D. hasil pertanian meningkat 

E. fasilitas pendidikan lengkap  

 

24. Jumlah penduduk kota A hingga akhir tahun 2008 adalah 1 juta jiwa. Jika pertumbuhan 

penduduknya 2,5% per tahun, maka penduduk kota A hingga akhir tahun 2010 sekitar ... 

A. 1.050.625 jiwa 

B. 1.562.500 jiwa 

C. 1.625.000 jiwa 

D. 1.665.000 jiwa 

E. 1.665.520 jiwa 

 

25. Upaya menghindari pencemaran lingkungan akibat pembangunan suatu industri adalah ... 

A. mendekatkan lingkungan industri ke daerah penghasil bahan baku 

B. mewajibkan analisis dampak lingkungan untuk mendirikan industri  

C. membatasi jumlah produksi sistem lingkungan dari suatu industri 

D. mengurangi pembuangan limbah ke lingkungan sungai atau laut 

E. mendekatklan lokasi industri ke daerah lingkungan pemukiman penduduk 
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26. Untuk mendirikan industri gerabah seperti pada gambar sebaiknya dilakukan di lokasi ... 

 

 
 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

27. Arah yang menunjukkan lereng yang landai pada gambar adalah angka ... 

 

 
 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

28. Pada peta yang tidak memiliki skala jarak A – B = 10 cm, sedangkan di permukaan bumi, 

jarak A – B = 10 km. Skala peta adalah ... 

A. 1 : 25.000 

B. 1 : 50.000 

C. 1 : 100.000 

D. 1 : 150.000 

E. 1 : 200.000 

 

29. Proyeksi tepat untuk memetakan Benua Eropa yang berada di lintang tengah adalah ... 

A. proyeksi conical 

B. proyeksi slinder 

C. proyeksi zenital 

D. proyeksi tabung 

E. proyeksi equator 
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30. Karakteristik: 

1. ukuran dan jarak rumah sama 

2. bentuknya seragam  

3. jaringan jika teratur dengan ukuran yang sama 

4. berderet teratur mengikuti jaringan jalan  

 

Berdasarkan karakteristik yang tampak pada objek, yang tergambar adalah ... 

A. perkotaan  

B. komplek perumahan  

C. pemukiman pedesaan  

D. gedung sekolah  

E. pergudangan  

 

31. Salah satu fungsi komponen Inderaja yang berupa perangkat lunak adalah ... 

A. pemrosesan instruksi procesor seluruh operasi yang ada di komputer 

B. penyimpanan data base yang penting untuk Inderaja 

C. digunakan untuk memasukkan data analisis Inderaja 

D. multiprogram yang mendukung kemampuan manajemen 

E. presentasi data informasi Inderaja lewat tampilan monitor 

 

32. Citra yang diperoleh dari sensor bukan kamera dan menggunakan spektrum elektromagnetik 

disebut ... 

A. citra foto 

B. citra radar 

C. citra orbidol 

D. citra multi spektral  

E. citra satelit 

 

33. Sumber data Sistem Informasi Geografi terdapat pada kolom ... 

A B C D E 

1. peta 

2. digitizer 

3. stereo plotter 

1. peta 

2. citra 

inderaja 

3. observasi 

lapangan 

1. digitizer 

2. scanner 

3. citra 

inderaja 

1. scanner 

2. stereo 

plotter 

3. data 

sekunder 

1. peta 

2. scanner 

3. observasi 

lapangan 

 

34. Pernyataan :  

1. pemantauan wilayah pengikisan daerah pegunungan  

2. pemantauan kerusakan kebakaran hutan  

3. pemetaan ekosistem hutan bakau  

4. estimasi volume kayu  

5. pemanfaatan pelaksanaan reboisasi 

 

Pemantauan Sistem Informasi Geografi dalam bidang kehutanan adalah ... 

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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35. Titik henti kekuatan interaksi kota A dan kota B seperti gambar adalah ... 

 

 

 

 

 

 

A. 33,3 km dari B 

B. 33,3 km dari A 

C. 35,3 km dari B 

D. 35,3 km dari A 

E. 37,3 km dari B 

 

36. Dampak negatif interaksi desa – kota di daerah pedesaan adalah ... 

A. muncul pemukiman kotor 

B. desa kekurangan tenaga kerja muda 

C. pengangguran terbuka di kota-kota 

D. angka kriminalitas di kota meningkat 

E. lingkungan perkotaan rusak  

 

37. Unsur geografis: 

1. garis pantai 

2. aliran sungai  

3. kesuburan tanah  

4. jalan raya 

5. sumber air 

6. topografi 

 

Unsur geografis yang mempengaruhi pola pemukiman memanjang adalah nomor ... 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, 2, dan 4 

C. 2, 4, dan 5 

D. 3, 5, dan 6 

E. 4, 5, dan 6 

 

38. Karena kesalahan dalam pengelolaan lingkungan ekosistem, maka pedesaan rawan terjadi 

bencana. Misalnya banjir bandang di Jawa Timur adalah akibat ... 

A. pembendungan aliran hujan  

B. penebangan hutan secara liar 

C. pembuangan sampah ke kali  

D. pembuatan hutan budidaya 

E. petani alih profesi menjadi pegawai  

 

 

 

 

 

 

 

 

A d = 80 km 
(80.000 jiwa) 

B 

(40.000 jiwa) 
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39. Perhatikan hal-hal berikut! 

1. iklim sedang 

2. tenaga terampil banyak tersedia 

3. tenaga kerja unskilled banyak  

4. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi  

5. kualitas pendidikan tinggi  

6. sumber daya alam memadai  

 

Negara-negara Eropa Barat tergolong negara maju karena nomor ... 

A. 1, 2, 3, dan 4 

B. 1, 2, 4, dan 5 

C. 1, 3, 4, dan 6 

D. 2, 4, 5, dan 6 

E. 3, 4, 5, dan 6 

 

40. Perhatikan pernyataan:  

1. tingkat kelahiran tinggi  

2. angka harapan hidup tinggi  

3. tingkat kesehatan rendah  

4. tingkat pendidikan rendah  

5. mayoritas daerahnya berupa gurun  

 

Negara berkembang banyak terdapat di Afrika karena faktor nomor ... 

A. 1, 2, dan 3 

B. 1, 3, dan 4 

C. 1, 3, dan 5 

D. 2, 4, dan 5 

E. 2, 4, dan 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


