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6. Soal Ujian Nasional Geografi  2015/2016

  PETUNJUK UMUM

1. Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban Ujian Nasional 
(LJUN) 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 50 butir pada setiap butir 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. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung lainnya.

Mata Pelajaran : Geografi 
Jenjang : SMA/MA
Program Studi : IPS
Hari/Tanggal : Senin, 4 April 2016
Jam : 10.30—12.30

1. Mata pencaharian sebagian besar penduduk 
di daerah pesisir timur Sumatera sebagai 
nelayan. Prinsip geografi yang berkaitan 
dengan fenomena tersebut adalah …
A. Prinsip deskripsi
B. Prinsip interelasi
C. Prinsip distribusi
D. Prinsip kronologi
E. Prinsip persebaran
  

2. Hujan yang terus-menerus terjadi di kawasan 
puncak Gunung Merapi, Jawa Tengah, 
mengakibatkan terjadinya banjir lahar dingin 
yang melanda beberapa desa di lereng 
gunung.

 Pendekatan geografi yang digunakan untuk 
mengkaji gejala tersebut adalah ….
A. Pendekatan keruangan
B. Pendekatan kelingkungan
C. Pendekatan kompleks wilayah
D. Pendekatan kewilayahan 
E. Pendekatan korologis
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3. Pengiriman surat suara Pemilu ke suatu 
distrik di Provinsi Papua Barat dilakukan 
dengan menggunakan helikopter dan 
dilanjutkan berjalan kaki sejauh 30 km 
dengan medan yang sangat berat, berbeda 
di daerah perkotaan yang hanya memerlukan 
waktu yang singkat dengan transportasi yang 
baik.

 Konsep geografi yang digunakan untuk 
memahami fenomena tersebut adalah ….
A. Konsep lokasi
B. Konsep pola
C. Konsep keterjangkauan
D. Konsep keterkaitan keruangan
E. Konsep morfologi

4. Pernyataan:
(1) Kemarau panjang terjadi pada tahun ini;
(2) Beberapa wilayah di Indonesia mengalami 

kekeringan;
(3) Petani mengerjakan sawahnya;
(4) Badai topan di Amerika Serikat;
(5) Masyarakat menolong korban kecelakaan;

 Fenomena yang termasuk aspek fisik 
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)

5. Dampak pergerakan tektonik yaitu terjadinya 
patahan di dasar laut yang menimbulkan ….
A. Gempa laut disertai tsunami
B. Hiposentrum menjadi dangkal
C. Perluasan tepi lempeng benua
D. Palung pada tepian benua
E. Aktivitas vulkanisme di dasar laut

6. Ciri planet:
(1) Memiliki kerapatan yang rendah;
(2) Kala revolusi 30 tahun;
(3) Mempunyai satelit alam salah satunya 

Titan;
(4) Memiliki cincin

 Planet yang sesuai dengan ciri tersebut 
adalah ….

A. Merkurius
B. Saturnus
C. Uranus
D. Neptunus
E. Mars

7. Pernyataan:
(1) Terbentuk dari gumpalan awan gas dan 

debu, mengalami pemampatan;
(2) Galaksi dan bintang yang telah terbentuk 

akan meredup kemudian memampat;
(3) Bagian tengah cakram gas berpilin lebih 

lambat dari bagian tepinya hingga bagian 
tengah saling menekan;

(4) Bagian luar cakram berputar cepat hingga 
terpecah menjadi gumpalan yang padat;

(5) Siklus materi yang diawali dengan 
ekspansi oleh reaksi;

 Pernyataan yang menegaskan teor i 
pembentukan Tata surya terdapat pada angka 
….
A. (1), (2), dan (5)
B. (1), (3), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)
E. (2), (4), dan (5)

8. Pernyataan:
(1) Gumpalan awan gas dan debu mengalami 

pemampatan membentuk gumpalan bola 
dan mulai berpilin;

(2) Galaksi dan bintang yang telah terbentuk 
akan meredup, kemudian memampat 
yang didahului oleh keluarnya pancaran 
panas yang sangat tinggi;

(3) Bagian tengah cakram gas itu berpilin 
lebih lambat dari bagian tepinya sehingga 
partikel di bagian tengah saling menekan;

(4) Tidak bersifat statis semakin jauh jarak 
galaksi dari Bumi, semakin cepat proses 
pengembangannya;

(5) Terbentuk karena siklus materi yang 
diawali dengan masa ekspansi disebabkan 
reaksi inti hidrogen;

 Pernyataan yang berhubungan dengan teori 
pembentukan jagat raya terdapat pada angka 
….
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
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C. (1), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)
E. (2), (4), dan (5)

9. Pernyataan:
 (1) Amplitudo harian besar;
 (2) Curah hujan < 60 mm;
 (3) Terdapat oase
 Iklim yang sesuai dengan ciri wilayah tersebut 

adalah ….
A. Iklim laut
B. Iklim pesisir
C. Iklim daratan
D. Iklim benua
E. Iklim gurun
 

10. Lapisan atmosfer huruf B seperti pada 
gambar adalah …. dan manfaatnya ….

A. troposfer, proses terbentuknya gejala-
gejala cuaca

B. stratosfer, melindungi bumi dari sinar 
ultraviolet

C. mesosfer, membakar benda-benda 
angkasa

D. termosfer, memantulkan gelombang radio 
E. ionosfer, membakar meteor

11. Pernyataan:
(1) membuat sengkedan
(2) mengadakan pergiliran tanaman
(3) melakukan tumpang sari
(4) memberi pupuk

 Upaya menjaga kesuburan tanah secara 
biologis terdapat pada angka ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)

D. (2) dan (4)
E. (3) dan (4)

12. Pernyataan:
(1) Masuk ke dalam pusat perbelanjaan 

mencari lift;
(2) Ikuti arahan petugas;
(3) Keluar pusat perbelanjaan menuju 

lapangan;
(4) Berdiam diri di dalam ruangan;
(5) Menuju tangga darurat.

 Mitigasi gempa ketika kita berada di sebuah 
pusat perbelanjaan terdapat pada angka ….
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

13. Fenomena geografi:
(1) Kaldera;
(2) Antiklinal;
(3) Peneplain;
(4) Horst;
(5) Graben.

 Fenomena geografi yang menunjukkan 
peristiwa tektonik terdapat pada angka ….
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (1), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)
E. (2), (4), dan (5)
 

14. Nama-nama batuan:
(1) Granit;
(2) Diorit;
(3) Obsidian;
(4) Topas;
(5) Antrasit.

 Jenis batuan yang memiliki nilai ekonomi 
tinggi terdapat pada angka ….

 A. (1), (2), dan (3)
 B. (1), (3), dan (4)
 C. (1), (4), dan (5)
 D. (2), (3), dan (5)
 E. (2), (4), dan (5)
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15. Angka 5 pada gambar siklus hidrologi adalah 
…. dan proses yang terjadi ….

 
 A. Kondensasi, proses pembentukan awan

B. Evaporasi, proses naiknya uap air
C. Transpirasi, proses perpindahan awan
D. Presipitasi, proses terjadinya curah hujan
E. Infi ltrasi, peresapan air ke dalam tanah

16. Daerah yang mengalami musim hujan sesuai 
arah angin Monsum pada periode April – 
Oktober seperti gambar adalah …. 

A. Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Nusa 
Tenggara Timur

B. Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan 
Kalimantan

C. Sumatera Utara, Kalimantan, dan Jawa 
Barat

D. Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Maluku
E. Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jawa 

Tengah

17. Pola aliran sungai yang ditunjukkan pada 
gambar adalah ….

A. Pola dendritik
B. Pola radial
C. Pola trellis
D. Pola annular
E. Pola rectangular

18. Daerah angka 1 seperti pada gambar 
merupakan wilayah persebaran hewan ….

A. Antilop, kalkun, dan burung biru
B. Muskox, antilop, dan trenggiling
C. Kalkun, zebra, dan trenggiling
D. Kalkun, anoa, dan anakonda
E. Antilop, anakonda, dan burung biru

19. Sebaran hutan Indonesia dari barat ke timur 
adalah ….
A. Sabana tropik – hutan hujan tropik – hutan 

musim
B. Sabana tropik – hutan musim – hutan 

hujan tropik
C. Hutan musim – sabana tropik – hutan 

hujan tropik
D. Hutan hujan tropik – hutan musim – 

sabana tropik
E. Hutan hujan tropik – sabana tropik – hutan 

musim

20. Jenis fauna Indonesia;
(1) Cendrawasih;
(2) Kasuari;
(3) Kanguru;
(4) Komodo;
(5) Orang utan.

 Termasuk fauna endemik Indonesia Timur 
(Australis) terdapat pada angka ….
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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21. Akibat dari kerusakan hutan di daerah 
pegunungan, mengakibatkan terjadi banjir 
dan longsor. Upaya untuk mengkonservasikan 
tanah dari bahaya tersebut adalah ….
A. Menggunakan pupuk dan sesuai anjuran
B. Melakukan penanaman secara bergilir dan 

pemupukan
C. Melakukan pemupukan dan secara 

terasering
D. Membuat hutan cagar alam dan suaka 

margasatwa
E. Membuat sistem terasering dan contour 

plowing

22. Aktivitas ekonomi untuk masyarakat yang 
tinggal di kawasan rawa pantai atau hutan 
mangrove adalah ….
A. Wisata dan perikanan
B. Perikanan darat dan tambak garam
C. Pengrajin dan tambak garam
D. Industri dan perikanan darat
E. Perikanan dan peternakan

23. Pak Andi bertempat tinggal di Depok dan 
bekerja di Jakarta. Setiap pagi berangkat 
kerja dan pulang sore hari. Pergerakan 
penduduk yang dilakukan Pak Andi termasuk 
….
A. Komuter
B. Evakuasi
C. Emigrasi
D. Sirkulasi
E. Urbanisasi

24. Pernyataan:
(1) Angka kelahiran tinggi;
(2) Angka kematian rendah;
(3) Kualitas kesehatan rendah;
(4) Tingkat pendidikan tinggi;
(5) Pendapatan per kapita rendah.

 Permasalahan kependudukan di negara 
berkembang terdapat pada angka ….
A. (1), (2), dan (4)
B. (1), (2), dan (5)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)
E. (3), (4), dan (5)

25. Arti piramida penduduk seperti pada gambar 
menunjukkan ….

A. Kelahiran lebih besar dari kematian 
sehingga pertumbuhan penduduk cepat

B. Kelahiran dan kematian seimbang 
sehingga keadaan penduduk stabil

C. Kelahiran lebih kecil dari kematian 
sehingga terjadi penurunan penduduk

D. Kelahiran, kematian, dan migrasi seimbang 
sehingga keadaan penduduk tetap

E. Kelahiran, kematian lebih besar dari 
migrasi sehingga jumlah semakin besar

26. Kegiatan penduduk:
(1) Ladang berpindah;
(2) Penangkaran hewan langka;
(3) Pertanian sistem pergiliran tanaman;
(4) Penambangan emas liar;
(5) Konservasi sumber daya alam.

 Kegiatan penduduk yang mencerminkan 
pembangunan berkelanjutan 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)

 
27. Persyaratan:

(1) Menjaga air sungai tidak tercemar;
(2) Menerapkan tebang tanam pada hutan;
(3) Menetralisir limbah sebelum dibuang;
(4) Membuka lahan besar-besaran;
(5) Menggunakan air tanah dalam semaksimal 

mungkin.
 Pemanfaatan lingkungan hidup yang sesuai 

dengan pembangunan berkelanjutan 
terdapat pada angka ….
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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)

28. Aktivitas utama penduduk yang bertempat 
tinggal di Nusa Tenggara Timur sesuai 
dengan karakteristik iklimnya di bidang ….
A. Pertanian
B. Perkebunan
C. Perkayuan
D. Peternakan
E. Nelayan

 
29. Daerah A dan B seperti gambar merupakan 

daerah penghasil ….

A

B

A. Asbes dan marmer
B. Aspal dan minyak bumi
C. Perak dan bauskit
D. Nikel dan mangan
E. Tembaga dan kapur

30. Pernyataan:

(1) Pengolahan sumber daya dengan 
teknologi tepat guna;

(2) Kegiatan produksi mempertimbangkan 
masa depan;

(3) Sumber daya alam diolah dengan kualitas 
tinggi;

(4) Kegiatan mempertimbangkan masa 
depan;

(5) Limbah dialirkan ke sungai.

 Pemanfaatan sumber daya alam secara arif 
terdapat pada angka ….
A. (1), (2), dan (4)
B. (1), (2), dan (5)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

31. Jenis sumber daya alam yang tergolong 
aquatik adalah ….
A. Terumbu karang, mutiara, dan teripang
B. Terumbu karang, mutiara, dan minyak 

bumi
C. Terumbu karang, mutiara, dan perak
D. Mutiara, teripang, dan minyak bumi
E. Teripang, perak, dan minyak bumi

32. Pernyataan:
(1) Tersedia dalam jumlah banyak;
(2) Dapat memenuhi kebutuhan penduduk;
(3) Persebaran tidak merata;
(4) Memiliki nilai ekonomi rendah.

 Ciri sumber daya alam sebagai pendukung 
kehidupan terdapat pada angka ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3) 
D. (2) dan (4)
E. (3) dan (4)

33. Pencemaran udara di sekitar perkotaan 
semakin meningkat akibat asap buangan 
kendaraan bermotor. Upaya untuk mengatasi 
hal tersebut adalah ….
A. Penghijauan taman di daerah perkotaan
B. Pembuatan sengkedan di  daerah 

perkotaan
C. Pengh i j auan  pe rko taan  dengan 

perencanaan matang
D. Reboisasi taman perkotaan dengan buah-

buahan
E. Penghutanan perkotaan dengan tanaman 

keras

34. Untuk meningkatkan layanan kesehatan, 
pemerintah membangun rumah sakit. Jenis 
peta yang diperlukan untuk pembangunan 
rumah sakit tersebut adalah ….
A. Peta Sebaran Curah Hujan, Peta Topografi , 

dan Peta Jenis Tanah
B. Peta Curah Hujan, Peta Kepadatan 

Penduduk, dan Peta Kemacetan Jalan
C. Peta Jaringan Jalan, Peta Tataguna 

Lahan, dan Peta Kepadatan Penduduk
D. Peta Persebaran Pasar, Peta Kepadatan 

Penduduk, dan Peta Transportasi
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E. Peta Persebaran Penduduk, Peta 
Transportasi, dan Peta Curah Hujan

35. Jika titik X – Z seperti gambar kontur berjarak 
12 cm, sedangkan titik y-z berjarak 3 cm 
maka ketinggian titik y adalah …. dan cocok 
untuk ….

A. 710 m, perkebunan sawit
B. 720 m, tanaman jeruk
C. 730 m, perkebunan coklat
D. 740 m, tanaman kopi
E. 750 m, pertambangan

 
36. Jenis-jenis peta:

(1) Peta Pemukiman Penduduk;
(2) Peta Topografi ;
(3) Peta Jaringan Jalan.

 Informasi keruangan yang diperoleh dengan 
melakukan analisis dari peta tersebut adalah 
….
A. Daerah rawa longsor
B. Aktivitas pertanian
C. Pemusatan penduduk
D. Persebaran daerah wisata
E. Persebaran sekolah

37. Industri penggergajian kayu sesuai ilustrasi 
gambar tata guna lahan ditempatkan di lokasi 
….

A. 1, tersedia banyak tenaga kerja
B. 2, mudah untuk memasarkan hasil industri
C. 3, dekat dengan jalan raya
D. 4, mudah mengembangkan industri 

perkebunan
E. 5, dekat dengan bahan baku

38. Pernyataan:
(1) Memprediksi dampak gunung api;
(2) Memprediksi tingkat kekeringan lahan;
(3) Pendataan dan pengembangan jaringan 

transportasi;
(4) Data kepadatan dan persebaran penduduk;
(5) Mengetahui luas dan persebaran lahan 

pertanian.
 Manfaat Sistem Informasi Geografis dalam 

bidang sosial 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)

39. Kelemahan dari Sistem Informasi Geografis 
dalam pengolahan analisis dan menyimpan 
data adalah ….
A. Biaya lebih murah dibandingkan dengan 

survei lapangan
B. Dapat dipanggil kembali dan diulang 

secara tepat
C. Dapat diubah dengan cepat dan tepat
D. Analisis data dapat dilakukan secara cepat
E. B u t u h  k e a h l i a n  k h u s u s  u n t u k 

mengoperasikannya

40. Manfaat  penginderaan jauh di bidang 
hidrologi adalah untuk pengamatan ….
A. Kualitas air tanah
B. Penentuan konstruksi waduk
C. Kedalaman sumber air tanah
D. Kadar infi ltrasi
E. Wilayah rawan banjir

41. Ciri-ciri citra:
(1) Rona : gelap
(2) Tekstur : sedang
(3) Bentuk : menyebar
(4) Situs : pantai
(5) Tinggi : seragam
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C. 6 kilometer dari desa A
D. 5 kilometer dari desa B
E. 4 kilometer dari desa B

45. Dampak negatif bagi desa dengan adanya 
interaksi desa-kota adalah ….
A. Tingkat kriminalitas di desa bertambah 

karena penjahat kota bermigrasi ke desa
B. Bertambahnya lingkungan kumuh di kota 

karena pendatang dari desa
C. Jalan di kota bertambah macet karena 

banyak orang desa melancong ke kota
D. Menurun akseptor keluarga berencana di 

desa karena ekonomi desa meningkat
E. Budaya negatif kota masuk ke desa 

karena kemudahan informasi kota ke desa

46. Peranan kota bagi kehidupan penduduk desa 
adalah ….
A. Penyedia makanan pokok
B. Penyedia tenaga kerja
C. Penyedia alat produksi pertanian
D. Tempat produksi bahan baku
E. Lumbung bahan mentah

47. Pernyataan:
(1) Wilayah relatif datar;
(2) Daerah pegunungan yang subur;
(3) Jaringan transportasi mudah;
(4) Penduduk dengan keterampilan rendah;
(5) Memiliki sumber daya yang baik.

 Faktor yang menyebabkan suatu wilayah 
menjadi pusat pertumbuhan 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)

48. Ciri-ciri pola keruangan kota adalah ….
A. Letak rumah dikelilingi perkebunan
B. Ruang tertata rapi sesuai perencanaan
C. Membentuk pola radial
D. Terbentuknya perumahan sederhana
E. Jaringan jalan dari tanah

 Bentang alam sesuai dengan ciri-ciri citra 
tersebut adalah ….
A. Hutan mangrove
B. Perkebunan teh
C. Perkebunan kopi
D. Hutan hujan tropik
E. Areal persawahan

42. Pernyataan:
(1) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
(2) Keadaan topografi  wilayah heterogen;
(3) Kuantitas penduduk tinggi;
(4) Jarak antarwilayah homogen.

 Faktor yang menentukan kekuatan interaksi 
antarwilayah terdapat pada angka ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (3) dan (4)

43. Pengembangan wilayah sesuai ilustrasi 
gambar lebih cepat ke arah …. Karena….

A. I, wilayah udara sejuk
B. II, kawasan kegiatan ekonomi
C. III, pusat kegiatan agraris
D. IV, kawasan sulit dibangun
E. V, tersedia lahan gambut yang murah

44. Desa A berpenduduk 9.000 jiwa, desa B 
berpenduduk 1.000 jiwa. Jarak desa A ke 
B adalah 16 kilometer. Pemerintah akan 
membangun pasar antara desa A dan B, 
idealnya pada jarak ….
A. 4 kilometer dari desa A
B. 5 kilometer dari desa A
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49. Negara berkembang yang terletak di kawasan 
Asia adalah ….
A. Irak, Nepal, dan Namibia
B. Thailand, Myanmar, dan Suriname
C. Filipina, Pakistan, dan Nigeria
D. Bangladesh, India, dan Botswana
E. Sri Lanka, Bhutan, dan Laos

50. Ciri-ciri Negara:
(1) Angka pertumbuhan per tahun relatif 

rendah;
(2) Angka kematian penduduk rendah;
(3) Tingkat kriminalitas rendah;
(4) Pendapatan per kapita rendah;
(5) Tingkat kesehatan penduduk rendah.

 Karakteristik negara berkembang terdapat 
pada angka ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (5)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
E. (4) dan (5)
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