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5. Soal Ujian Nasional Geografi  2014/2015

  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, 13 April 2015
Jam : 10.30—12.30

1. Peristiwa yang terjadi di muka bumi seperti 
kemiskinan, pengangguran, serta tawuran 
pelajar banyak terjadi di berbagai wilayah di 
Indonesia. 

 Fenomena tersebut termasuk aspek geosfer 
dari unsur …..
A. Biosfer  D. Hidrosfer
B. Antroposfer E. Atmosfer
C. Litosfer

2. Pemanasan global terjadi akibat pengelolaan 
lingkungan kurang baik, seperti penebangan 

hutan tak terkendali, penggunaan bahan 
bakar fosil yang terus bertambah, dan 
perkembangan industri yang menyebabkan 
peningkatan polusi. 

 Prinsip geografi  untuk mengkaji fenomena 
tersebut adalah …..
A. Prinsip persebaran
B. Prinsip interelasi
C. Prinsip deskripsi
D. Prinsip korologi
E. Prinsip temporal
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3. Di kota besar seperti Jakarta, banyak 
terdapat permukiman kumuh, gelandangan, 
dan pengemis memanfaatkan daerah aliran 
sungai untuk permukiman sehingga pada 
musim hujan terjadi banjir. Untuk mengatasi 
terjadinya banjir dibangun Banjir Kanal Timur 
dan Banjir Kanal Barat. 

 Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji 
kasus itu adalah …..
A. Pendekatan kompleks wilayah
B. Pendekatan regional
C. Pendekatan keruangan
D. Pendekatan kelingkungan
E. Pendekatan kewilayahan

4. Wilayah Indonesia terletak di antara Samudra 
Pasifik dengan Samudra Hindia, dan Benua 
Asia dengan Benua Australia, serta pada 
6oLU – 11oLS dan 95oBT – 141oBT. 

 Konsep geografi yang berkaitan dengan 
informasi tersebut adalah …..
A. Konsep saling ketergantungan
B. Konsep perbedaan wilayah
C. Konsep pola keruangan
D. Konsep lokasi
E. Konsep aglomerasi

5. Pembentukan jagad raya menurut teori Big 
Bang menyatakan bahwa jagat raya diawali 
dengan …..
A. Zat baru diciptakan dan menggantikan 

zat yang hilang
B. Adanya ledakan besar dan mengembang
C. Planet sudah ada sejak dulu dan ada 

selamanya
D. Bintang mengembang dan terjadi 

pembaruan
E. Adanya siklus materi dan diawali dengan 

masa ekspansi

6. Pembentukan matahari dan planet menurut 
teori bintang kembar adalah terbentuk dari 
…..
A. Filamen panas yang berkobar mendekati 

matahari
B. Bintang yang hancur akibat tabrakan dua 

bintang
C. Planetesimal yang berputar mengelilingi 

Matahari

D. Debu panas berpijar yang memadat 
menjadi planet

E. Percikan gas Matahari akibat gravitasi 
bintang

7. Pergerakan lempeng seperti gambar 
menghasilkan bentuk permukaan bumi 
berupa …..
    

          
Lempeng samudra

A. Gunung laut
B. Palung laut
C. Pematang samudra
D. Cekungan samudra
E. Lembah samudra

8. Salah satu bukti bahwa Bumi kita sampai saat 
ini masih mengalami pergeseran lempeng 
adalah …..
A. Keluar lumpur panas Sidoarjo
B. Dasar laut semakin dangkal
C. Terjadi gempa tektonik
D. Hilangnya beberapa kepulauan
E. Terjadinya tanah longsor di beberapa 

tempat

9. Ciri-ciri planet:
1) Termasuk Jovian planet;
2) Salah satu satelitnya bernama Triton;
3) Lama rotasi 16 jam 6 menit.
Planet yang sesuai ciri-ciri tersebut adalah 

…..
A. Mars  D. Neptunus
B. Saturnus  E. Uranus
C. Jupiter

10. Tanah di Sumatera bagian timur, Jawa 
Bagian utara, Kalimantan, dan Papua bagian 
selatan terbentuk banyak endapan lumpur 
yang dibawa sungai dinamakan …..
A. Tanah alluvial D. Tanah podzol
B. Tanah laterit E. Tanah humus
C. Tanah terarosa
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11. Jika kita sedang berada di pantai dan terjadi 
gempa hebat maka upaya yang harus 
dilakukan untuk menghindari bahaya gempa 
adalah …..
A. Meninggalkan tempat gempa dan 

menjauh dengan naik mobil
B. Mencari tempat berlindung dan bernaung 

di daerah lapangan terbuka
C. Meninggalkan rumah dan memberi 

pertolongan pada keluarga
D. Meninggalkan tempat dan mencari 

daerah yang lebih tinggi
E. Mencari tempat aman dan menghindari 

daerah berbahaya

12. Dampak langsung dari erupsi gunung api 
seperti pada gambar menghasilkan material 
berupa …..

A. Batuan beku dan pasir halus
B. Belerang dan mata air panas yang 

banyak
C. Batu apung dan kawah panas
D. Lahar dingin dan panas yang tinggi
E. Batu apung dan pasir vulkanik

13. Dampak tumbukan antara lempeng Eurasia 
dan lempeng Indo-Australia bagi kehidupan 
adalah …..
A. Terbentuk tanggul dan gunung
B. Aktivitas vulkanisme dan seisme
C. Terbentuk palung dan basin
D. Terbentuk danau dan laguna
E. Sering terjadi bencana banjir

14. Jenis batuan:
1) Sandstone;
2) Korondum;
3) Topaz;
4) Limestone;
5) Marmer.

 Batuan yang bernilai ekonomis tinggi 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)

15. Tanaman perkebunan yang tumbuh subur 
di daerah S seperti gambar, dan mengalami 
penurunan suhu adalah …..

 

S = 900 m

R = 300 m

Suhu 27oC

A. Sayuran dan pinus
B. Cemara dan edelweiss
C. Kina dan teh
D. Rumput dan tembakau
E. Alpin dan kina

16. Ciri-ciri iklim:
1) Curah hujan kurang dari 60 mm/tahun;
2) Suhu terendah di atas 18oC;
3) Jenis tumbuhan sabana tropik.

 Tipe iklim sesuai ciri-ciri tersebut menurut 
pembagian iklim Koppen adalah …..
A. Iklim BS
B. Iklim BW
C. Iklim Am
D. Iklim Af
E. Iklim Aw

17. Ciri-ciri awan:
(1) Warna kelabu;
(2) Kategori awan rendah;
(3) Jika hujan hanya gerimis
Awan sesuai ciri-ciri tersebut adalah …..
A. Awan Cumulus
B. Awan Cirrostratus
C. Awan Stratus
D. Awan Altocumulus
E. Awan Cirrus

18. Lapisan atmosfer yang bertanda X seperti 
gambar berfungsi untuk …..
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X

A. Menyerap seluruh cahaya Matahari
B. Memantulkan gelombang radio
C. Menyerap sinar ultraviolet
D. Menyediakan oksigen untuk kehidupan
E. Membakar meteor yang masuk ke 

atmosfer

19. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi 
infiltrasi air hujan adalah …..
A. Curah hujan, kerapatan vegetasi, 

persebaran fauna, dan kelembapan 
tanah

B. Curah hujan, kerapatan vegetasi, 
porositas tanah, dan kelembapan tanah

C. Curah hujan, kelembapan udara, jenis 
vegetasi, dan kerapatan tanah

D. Persebaran fauna, kerapatan vegetasi, 
kerapatan tanah, dan porositas tanah

E. Arah angin, curah hujan, persebaran 
fauna, dan porositas tanah

20. Fauna di wilayah tanda X, Y, dan Z 
secara berturut-turut seperti pada gambar 
merupakan lokasi persebaran zona …..

 

A. Oriental, Neotropik, dan Australis
B. Neotropik, Ethiopean, dan Oriental
C. Neartik, Ethiopean, dan Neartik
D. Neotropik, Ethiopean, dan Neartik
E. Oriental, Ethiopean, dan Neartik

21. Hewan berbulu tebal seperti bison, beruang 
kutub, dan panda memiliki habitat di wilayah 
Amerika Utara, Kanada, dan Siberia. 
Faktor yang paling berpengaruh terhadap 
persebaran hewan tersebut adalah …..
A. Biotik  D. Geografik
B. Edafik  E. Fisiografik
C. Klimatik

22. Karakteristik hutan:
(1) Berdaun kecil dan pendek;
(2) Pohon tidak terlalu rapat;
(3) Jenis pohon salur hingga kayu keras;
(4) Jenis tumbuhan heterogen.

 Karakteristik hutan di Pulau Sumatera 
terdapat pada angka ….
A. (1) dan (2) D. (2) dan (4)
B. (1) dan (3) E. (3) dan (4)
C. (2) dan (3)

23. Urutan jenis hutan di wilayah Indonesia dari 
barat ke timur adalah …..
A. Hutan musim, hutan hujan tropik, dan 

sabana
B. Sabana, hutan hujan tropik, dan hutan 

musim
C. Sabana, hutan musim, dan hutan hujan 

tropik
D. Hutan hujan tropik, sabana, dan hutan 

musim
E. Hutan hujan tropik, hutan musim, dan 

sabana

24. Pola aliran yang terdapat di daerah cekungan 
adalah …..
A. Pola trellis
B. Pola parallel
C. Pola rektangular
D. Pola radial sentripetal
E. Pola radial sentrifugal

25. Setiap hari Tono pulang pergi ke tempat 
kerja di kota dekat tempat tinggalnya 
dengan menggunakan jasa kereta api. Pola 
pergerakan penduduk Tono dinamakan …..
A. Evakuasi D. Komuter
B. Urbanisasi E. Transmigrasi
C. Ruralisasi
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26. Dampak ledakan penduduk bagi suatu 
negara adalah …..
A. Pendapatan negara meningkat dari 

sektor pajak
B. Penduduk menjadi modal besar bagi 

pembangunan
C. Keberhasilan program keluarga 

berencana
D. Angka ketergantungan semakin 

meningkat
E. Lapangan pekerjaan bertambah luas

27. Faktor alami yang menyebabkan dinamika 
penduduk suatu wilayah adalah …..
A. Imigrasi dan emigrasi
B. Kelahiran dan kematian
C. Kelahiran dan migrasi
D. Kelahiran dan urbanisasi
E. Urbanisasi dan ruralisasi

28. Barang tambang yang dihasilkan daerah 
angka 2 dan 4 seperti pada peta dalah …..

1 2

3

4
5

A. Timah dan gas alam
B. Nikel dan minyak bumi
C. Timah dan tembaga
D. Nikel dan tembaga
E. Timah dan nikel

29. Contoh sumber daya alam teristris adalah 
…..
A. Tanah dan pohon
B. Ikan dan garam
C. Gelombang dan pantai
D. Hewan dan arus laut
E. Udara dan panorama

30. Cagar alam yang diberi tanda X seperti 
gambar adalah …..

X

A. Rimbopanti, melindungi tapir
B. Baluran, melindungi kerbau liar
C. Pangrango, melindungi harimau Jawa
D. Pananjung, melindungi burung kakatua
E. Pulau Dua, melindungi rusa

31. Pernyataan:
(1) Melakukan konservasi alam;
(2) Menetralisir kandungan kimia limbah;
(3) Mendirikan waduk penampungan limbah 

terbuka;
(4) Membuat terasering pada pembuangan 

limbah;
(5) Analisis mengenai dampak lingkungan.

 Ciri dari pembangunan berkelanjutan 
terdapat pada angka …..
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (5)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

32. Pemanfaatan lingkungan sesuai dengan 
pembangunan berkelanjutan adalah …..
A. Memanfaatkan komponen lingkungan 

maksimal
B. Memerhatikan kelangsungan komponen 

lingkungan
C. Menggunakan sebagian dari komponen 

lingkungan
D. Memerhatikan ketentuan masa kini
E. Memanfaatkan komponen yang habis 

pakai

33. Di daerah dataran tinggi umumnya memiliki 
lahan dengan kemiringan yang relatif 
tinggi. Jika terjadi hujan mudah terjadi erosi 
tanah. Upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengendalikan erosi di wilayah tersebut 
adalah …..
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A. Melakukan penanaman dengan tanaman 
pangan

B. Membangun rumah dengan pondasi 
yang kuat

C. Membuat saluran air yang sejajar dengan 
kemiringan lereng

D. Mempertahankan struktur batuan yang 
kuat

E. Melakukan konservasi tanaman keras 
dengan tetap terjaga

34. Untuk mempercepat transportasi antar 
wilayah dan menambah jaringan jalan, 
pemerintah ingin membangun jalan tol maka 
peta yang diperlukan adalah …..
A. Peta persebaran penduduk dan peta 

wilayah
B. Peta jalur transportasi dan peta penduduk
C. Peta geologi dan peta geomorfologi
D. Peta jenis tanah dan peta persebaran 

penduduk
E. Peta geomorfologi dan peta perencanaan 

wilayah

35. Titik X pada peta 75 m maka titik Y terletak di 
ketinggian ….. dan dimanfaatkan untuk …..
 

A. 15 m, tanaman sayuran
B. 50 m, tumbuhan bunga
C. 75 m, perkebunan teh
D. 100 m, pertanian padi
E. 125 m, perkebunan jagung

36. Interpretasi dari ilustrasi gambar adalah …..
 

A

B

A. Daerah yang dipetakan sama, tetapi 
skala peta A lebih besar daripada skala 
peta B

B. Daerah yang dipetakan sama tapi peta B 
sebagian daerah tidak tergambar

C. Daerah yang dipetakan sama tetapi peta 
B lebih rinci informasinya

D. Daerah yang dipetakan sama dengan 
daerah berupa bayangan kabur pada 
peta B

E. Peta A maupun peta B sama-sama jelas 
dengan ukuran yang sama di peta

37. Jenis-jenis peta:
(1) Peta iklim dunia;
(2) Peta umum dunia;
(3) Peta negara-negara di dunia.

 Informasi yang diperoleh dari peta tersebut 
adalah …..
A. Perubahan cuaca di dunia
B. Pergantian musim antarnegara
C. Pergerakan arah angin di dunia
D. Pergerakan suhu di muka bumi
E. Ddistribusi temperatur di muka bumi

38. Industri pengalengan ikan lebih tepat 
dibangun di daerah …..

Laut

1 5 2

33

Permukiman

Pasar Perkebunan

Sawah pasang 
surut

Su
ng

ai

A. 5, mudah membuang limbah
B. 4, dekat dengan pemasaran
C. 3, tidak mencemari lingkungan
D. 2, biaya angkut rendah
E. 1, dekat sumber bahan baku

39. Manfaat citra:
(1) Pengamatan luas dan daerah banjir;
(2) Pengamatan sifat fisik air laut;
(3) Pemetaan pola aliran sungai;
(4) Pemetaan perubahan pantai;
(5) Pengamatan daerah aliran sungai.
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 Manfaat pengindraan jauh di bidang hidrologi 
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. Ciri hasil inderaja:
- Bentuk memanjang;
- Rona cerah;
- Lebar seragam;
- Terdapat persimpangan yang cenderung 

membentuk siku.
 Fenomena yang sesuai dengan ciri tersebut 

adalah …..
A. Sungai
B. Jalan raya
C. Jalan kereta api
D. Garis kontur
E. Batas negara

41. Manfaat Sistem Informasi Geografis di bidang 
telekomunikasi adalah …..
A. Memetakan penggunaan sarana dan 

ketersediaan fasilitas
B. Menyusun analisis kebutuhan dan 

perbaikan jaringan
C. Menentukan perluasan jaringan dan 

pemetaan kawasan
D. Menentukan aplikasi pelanggan dan 

wilayah cakupan
E. Menganalisis perluasan pelanggan dan 

perbaikan sarana

42. Keunggulan dari penggunaan Sistem 
Informasi Geografis adalah …..
A. Efisiensi waktu bekerja
B. Dipengaruhi pengambilan keputusan
C. Mengolah data non-spasial
D. Memerlukan biaya yang besar
E. Memerlukan waktu untuk menyimpan 

data

43. Ciri-ciri masyarakat desa:
(1) Ketergantungan pada alam;
(2) Adat istiadat mengalami transisi;
(3) Lembaga-lembaga sosial masih 

sederhana;

(4) Mata pencaharian mulai heterogen;
(5) Pendidikan dan keterampilan masih 

sederhana.
 Klasifikasi desa swakarya terdapat pada 

angka …..
A. (1), (3), dan (4) D. (2), (3), dan (5)
B. (1), (4), dan (5) E. (3), (4), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)

44. Jumlah penduduk Kota A 300.000 jiwa, 
sedangkan jumlah penduduk Kota B 
2.700.000 jiwa dan jarak Kota A ke Kota B 
18 km. Maka posisi ideal untuk membangun 
pasar adalah …..
A. 2,5 km dari Kota A
B. 2,5 km dari Kota B
C. 4,5 km dari Kota A
D. 4,5 km dari Kota B
E. 9,5 km dari Kota A

45. Manfaat pusat pertumbuhan di suatu wilayah 
dari segi budaya adalah …..
A. Pendapatan per kapita meningkat dari 

unsur budaya
B. Terjadi akulturasi budaya dalam 

kehidupan masyarakat
C. Pengembangan sumber daya berbasis 

budaya yang ada
D. Menjadi pusat sumber daya manusia 

yang berbudaya
E. Muncul berbagai fasilitas sosial budaya 

dalam masyarakat

46. Dampak interaksi antara desa dan kota 
dalam kehidupan sehari-hari di desa  adalah 
…..
A. Desa menjadi lebih maju dalam tenaga 

terlatih
B. Sumber daya manusia terlatih di desa 

bertambah
C. Muncul pusat perbelanjaan khusus hasil 

pertanian
D. Fasilitas pendidikan di desa semakin 

lengkap
E. Fasilitas kesehatan desa semakin 

berkembang

47. Pengambangan wilayah perkotaan sesuai 
ilustrasi gambar paling pesat ke arah …..
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A. P, daerah sejuk untuk permukiman
B. Q, daerah pusat aktivitas
C. R, daerah subur untuk sawah
D. S, transportasi lancar daerah perkebunan
E. T, daerah luas dengan potensi wisata

48. Pola pengembangan wilayah di negara maju 
adalah …..
A. Membangun untuk mengatasi 

permasalahan
B. Mengembangkan wilayah sesuai 

kebutuhan parsial
C. Mengembangkan zona industri sesuai 

peruntukannya
D. Membangunan fasilitas sesuai dengan 

perencanaan
E. Membangun wilayah dengan konsep 

kurang terintegrasi

49. Negara berkembang di kawasan Afrika Utara 
adalah …..
A. Iran, Nigeria, dan Arab Saudi
B. Israel, Oman, dan Lesotho
C. Uganda, Somalia, dan Botswana
D. Aljazair, Ethiopia, dan Malawi
E. Mesir, Libya, dan Maroko

50. Ciri-ciri negara:
(1) Tingkat produktivitas tinggi;
(2) Angka beban ketergantungan tinggi;
(3) Angka pertumbuhan penduduk tiap tahun 

kecil;
(4) Andalan ekspor adalah produk primer;
(5) Tingkat kelahiran dan kematian tinggi.

 Kondisi yang mencerminkan ciri negara 
berkembang terdapat pada angka …..
A. (1), (2), dan (4) D. (2), (3), dan (5)
B. (1), (3), dan (4) E. (2), (4), dan (5)
C. (1), (3), dan (5)


