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MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran               : GEOGRAFI 

Jenjang                           : SMA/MA                                 

Peminatan                      : IPS 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal                   : Rabu / 4 April 2018 

Jam                                  : 10.00 - 12.00  

 

PETUNJUK UMUM 

 

1. Periksalah naskah soal yang anda terima sebelum mengerjakan soal yang meliputi : 

a. Kelengkapan jumlah halaman atau urutannya. 

b. Kelengkapan dan urutan nomor soal. 

c. Kesesuaian nama mata uji dan progran studi/peminatan yang tertera pada kanan 

atas naskah soal dengan Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(LJUSBN). 

2. Laporkan kepada pengawasruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor soal yang 

tidak lengkap atau tidak urut, serta LJUSBN yang rusak atau robek untuk mendapat 

gantinya. 

3. Isilah pada LJUSBN Anda dengan : 

a. Nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya 

sesuai dengan huruf di atasnya. 

b. Nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan 

bulatan di bawahnya sesuai dengan huruf/angka di atasnya. 

c. Nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan Anda pada kotak yang 

disediakan 

4. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan naskah soal tersebut. 

5. Jumlah soal pilihan ganda (PG) sebanyak 40 butir dan soal uraian (essay) sebanyak 5 

butir. 

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

lainnya. 

7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian. 

8. Lembar soal dan halaman kosong boleh dicoret-coret, sedangkan LJUSBN tidak boleh 

dicoret-coret.  

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran adalah cermin kepribadian 
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A. Pilihan ganda 

Pilih jawaban yang paling benar 

 

1. Perkembangan destinasi wisata di selatan Jawa Barat mengalami kendala terbatasnya sarana 

prasarana jalan. 

 

Konsep yang relevan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah …. 

A. lokasi 

B. Aglomerasi 

C. Keterjangkauan 

D. Nilai kegunaan 

E. Keterkaitan keruangan 

 

2. Pembangunan pemukiman di daerah resapan air berpotensi menimbulkan bencana banjir. 

 

Pendekatan yang relevan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah …. 

A. keruangan 

B. kelingkungan 

C. kompleks wilayah 

D. kewilayahan 

E. spatial 

 

3. Teori  ini mengemukakan bahwa pada suatu ketika matahari didekati oleh sebuah bintang besar,  

yang menyebabkan terjadinya penarikan pada bagian matahari sehingga terjadilah peledakan- 

peledakan yang hebat. Gas yang meledak ini keluar dari atmosfer matahari, kemudian 

mengembun dan membeku menjadi benda-benda padat, yang dalam perkembangan selanjutnya 

menjadi planet-planet. Pendapat tersebut adalah teori .... 

A. nebula 

B. pasang surut 

C. bintang kembar 

D. planetesimal 

E. awan-debu 

 

4. Salah satu dampak dari gerak rotasi bumi adalah …. 

A. perbedaan musim  

B. perbedaan percepatan gravitasi di bumi 

C. perubahan posisi rasi bintang 

D. peredaran semu tahunan matahari  

E. perbedaan lama waktu siang dan  malam 

 

5. Kegiatan pemasukan data atribut berupa semua informasi non grafis yang dirujukan pada posisi 

geografis melalui pembuatan tabel.  

 

Tahapan kerja SIG tersebut merupakan proses .... 

A. konversi  

B. digitasi  

C. editing  

D. tabulasi 

E. analisis 
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6. Pernyataan : 

(1) pergantian musim; 

(2) perubahan rasi bintang 

(3) bentuk bumi menjadi bulat pepat 

(4) perbedaan panjang waktu siang dan malam 

(5) terjadinya siang dan malam 

 

Dampak dari revolusi bumi 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) 

 

7. Wilayah X seperti gambar terletak pada ketinggian ... dan dapat dimanfaatkan untuk .... 

 

A. 140 m, perkebunan tembakau 

B. 150 m, budidaya kopi 

C. 160 m, perkebunan kina 

D. 170 m, perkebunan teh 

E. 180 m, perkebunan tebu 

 

8. Ciri citra: 

(1) bentuk panjang 

(2) rona cerah 

(3) ukuran teratur 

(4) tekstur halus 

 

Bentang budaya sesuai ciri-ciri citra tersebut adalah .... 

A. saluran air 

B. jalan setapak 

C. rel kereta api 

D. sungai 

E. jalan raya 

 

9. Peta tematik: 

(1) peta sebaran fasilitas sosial 

(2) peta jaringan transportasi 

(3) peta sebaran potensi bencana 
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(4) peta cekungan air tanah 

 

Informasi tataguna lahan dari hasil overlay peta tersebut adalah …. 

A. pengklasifikasian fungsi lahan 

B. penentuan lokasi perumahan 

C. analisis kawasan budidaya 

D. pemantauan daerah bencana 

E. penentuan pemanfaatan tanah 

 

10. Gambar siklus batuan : 

 

Berdasarkan gambar tersebut angka (3) menunjukan proses .... 

A. pemanasan dan tekanan  

B. pendinginan dan pembekuan 

C. pelapukan dan pengerosian 

D. penimbunan dan pengerasan 

E. pembekuan dan pengangkatan 

 

11. Gambar lapisan atmosfer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu ciri yang ditunjukan angka (1) adalah .... 

A. terbakarnya benda meteor 

B. konsentrasi gas ozon 

C. refleksi gelombang radio 

D. gejala iklim dan cuaca 

E. lapisan terluar 
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12. Ciri awan: 

(1) awan yang bentuknya berlapis-lapis; 

(2) letaknya rendah tapi tidak sampai pada permukaan Bumi. 

 

Jenis awan yang sesuai ciri tersebut adalah …. 

A. awan alto 

B. awan sirus 

C. awan stratus  

D. awan nimbus 

E. awan kumulus  

 

13. Pernyataan : 

(1) tata surya terbentuk oleh efek pasang gas-gas pada Matahari 

(2) awalnya ada dua buah bintang yang berdekatan 

(3) sebagian massa gas matahari ada yang tertarik ke luar 

(4) saling tarik-menarik dan bergabung menjadi satu lalu memadat. 

(5) massa gas berubah menjadi bola-bola cair, mendingin menjadi planet 
 

Ciri dari teori pasang surut 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) 
 

14. Data Jam dan letak astronomis : 

 Letak Bujur Surabaya = 112
0
 BT 

 Letak Bujur Bandung = 107
0
 BT. 

 

Jika di kota Surabaya pukul 12.15. Pukul berapakah di kota Bandung ? 

A. 11.35 WIB 

B. 11.55 WIB 

C. 12.00 WIB 

D. 12.35 WIB 

E. 12.55 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

USBN 2017/2018          
©

Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

GEOGRAFI  SMA/MA IPS DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

15. Gambar peredaran semu tahunan matahari : 

 

Posisi matahari pada tanggal  22 Desember ditunjukan angka .... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

16. Terjadi gempa di Pelabuhan Ratu dengan hasil pencatatan pada stasiun pengamat adalah : 

 gelombang primer (P) pertama pukul 23.59’.15’’  

 gelombang sekunder (S) pertama pukul 00.01’.15’’.  

 

Jarak episentra gempa tersebut adalah …. 

A. 1.000 km 

B. 1.275 km 

C. 1.300 km 

D. 1.500 km 

E. 2.000 km 

 

17. Gambar : 

 

 

 

 

 

Dampak dari pertemuan dua lempeng tersebut adalah .... 

A. aktivitas vulkanik bawah laut 

B. terbentuk pematang tengah samudera 

C. rawan gempa dan longsor 

D. perenggangan lempeng 

E. terbentuknya busur vulkanik 
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18. Gambar siklus hidrologi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses yang ditunjukan angka (6) adalah .... 

A. perkolasi, pergerakan air di dalam batuan yang searah lereng. 

B. transpirasi, penguapan dari jaringan mahluk hidup 

C. kondensasi, perubahan dari gas menjadi partikel es. 

D. infiltrasi, kecepatan air meresap hingga zona perakaran 

E. evaporasi, penguapan dari tubuh perairan bebas 

 

19. Daerah bertanda 1, 2, dan 3 memiliki potensi geografis untuk penyediaan .... 

  

A. bahan bangunan 

B. bahan pesawat 

C. campuran pupuk 

D. campuran logam mulia 

E. bahan tekstil 
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20. Gambar ilustrasi peta tekanan udara : 

Udara akan bergerak dari daerah .... 

A. A ke B 

B. A ke C 

C. A ke D 

D. E ke F 

E. F ke G 
 

21. Karakteristik fauna Indonesia : 

(1) terdapat burung dengan warna bulu beraneka 

(2) biasanya tidak berbulu 

(3) terdapat banyak jenis kera 

(4) dibatasi garis Weber 

(5) terdapat jenis endemis di Indonesia. 
 

Karakter fauna wallacea 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) 
 

22. Karakteristik hutan :  

 

Zona yang ditunjukkan oleh huruf X adalah .... 

A. Daerah Pusat Kegiatan 

B. Daerah manufaktur dan grosir 

C. Pemukiman suburban 

D. Pemukiman kelas menengah 

E. Pemukiman kelas tinggi 
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23. Karakteristik bioma : 

(1) terletak pada daerah beriklim sedang kisaran 30
0
 – 40

0  
LU/LS ; 

(2) lapisan kayunya sangat tebal sehingga bisa bertahan ketika musim kemarau datang. 

(3) memiliki curah hujan yang rendah. 

(4) tumbuhan yang dominan adalah alang-alang, lumut daun, dan tumbuhan kayu yang pendek 

(5) hewan yang hidup berdarah panas 
 

Karakteristik bioma tundra 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) 
 

24. Gambar  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah yang ditunjukan angka 1, 2, dan 4 merupakan darah rawan bencana.... 

A. longsor 

B. kebakaran hutan 

C. banjir 

D. tsunami 

E. badai 
 

25. Pernyataan : 

(1) Banyaknya usia putus sekolah 

(2) Pernikahan dini. 

(3) Paradigma anak adalah kebanggaan keluarga 

(4) Adanya kemajuan dalam bidang kedokteran. 

(5) Program Keluarga Berencana 
 

Kondisi Pro-Natalitas 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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26. Pernyataan: 

(1) teknologi pasca panen tingkat kehilangan hasil cukup tinggi; 

(2) belum memadainya prasarana dan sarana transportasi, baik darat dan laut; 

(3) kemampuan kelembagaan produksi petani cukup tinggi; 

(4) ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan; 

(5) kelembagaan yang menyediakan permodalan bagi usahatani di pedesaan memadai; 

 

Tantangan suatu wilayah untuk mencapai ketahanan pangan 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. Pemerintah saat ini telah mengembangkan PLTA sebagai salah satu sumber energi yang sangat 

penting peranannya dalam kehidupan manusia. Alasan sumber energi tersebut penting 

dikembangkan di Indonesia adalah .... 

A. merupakan bahan baku yang relatif murah biaya 

B. mengembangkan sumber energi yang mudah diakses 

C. meningkatkan nilai guna bendungan selaian untuk irigasi 

D. mengurangi ketergantungan bahan bakar bahan fosil 

E. memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat berbasis fosil 

 

28. Gambar angin lokal : 

 

Deskripsi yang tepat untuk jenis angin lokal tersebut adalah .... 

A. pergerakan massa udara menuruni lereng mengalami kenaikan suhu. 

B. pergerakan massa udara dari laut ke darat akibat perbedaan suhu. 

C. percepatan massa udara dari laut ke darat pada siang hari disebut angin darat 

D. pergerakan udara lembab yang hangat bertemu udara kering yang dingin 

E. perbedaan tekan udara menyebabkan suhu mengalami kenaikan 

 

29. Pernyataan: 

(1) menyerap gas rumah kaca; 

(2) mencegah intrusi air laut; 

(3) konservasi air tanah; 

(4) mencegah pelapukan; 

(5) filter penjernih air. 
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Fungsi Ruang Terbuka Hijau di perkotaan 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) 

 

30. Tabel data penduduk : 

 

Usia (Tahun) Jumlah (Jiwa) 

0-14 30.000 

14 – 64 50.000 

65 ke atas 7.000 

 

Tentukan angka beban ketergantungan .... 

A. tiap 100 penduduk usia produktif terdapat 70 penduduk non-produktif. 

B. tiap 100 penduduk usia produktif terdapat 71  penduduk non-produktif 

C. tiap 100 penduduk usia produktif terdapat 72  penduduk non-produktif 

D. tiap 100 penduduk usia produktif terdapat 73  penduduk non-produktif 

E. tiap 100 penduduk usia produktif terdapat 74  penduduk non-produktif 

 

31. Tabel data penduduk : 

 

Tahun Jumlah (Jiwa) 

2015 5000 

2016 5100 

 

Proyeksi penduduk tahun 2018 adalah ... jiwa. 

A. 5.101 

B. 5.201 

C. 5.301 

D. 5.401 

E. 5.461 

 

32. Kota : 

(1) Banyumas 

(2) Banyuwangi 

(3) Palembang 

(4) Solo 

(5) Pekalongan 

 

Kota yang tumbuh karena industri batik terdapat pada angka .... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (4) 

D. (3) dan (4) 

E. (4) dan (5) 
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33. Wilayah perkotaan man & land ratio-nya rendah, hal ini karena …. 

A. memiliki perilaku homogen 

B. mata pencaharian sektor agraris 

C. tidak terlalu mementingkan diferensiasi sosial 

D. kurangnya hubungan dengan masyarakat lain  

E. kepadatan penduduk tinggi 
 

34. Gambar interaksi dua wilayah : 

 

Lokasi pusat perbelanjaan yang tepat berada pada titik .... 

A. 37 km dari kota A 

B. 37 km dari kota B 

C. 25 km dari kota A 

D. 18 km dari kota B 

E. 18 km dari kota A 
 

35. Struktur kota :  

Karakteristik pelabuhan: 

(1) memiliki tipe pelabuhan kelas Utama atau kelas Nasional; 

(2) mencerminkan pelabuhan alam, karena tidak perlu dibangun breakwater; 

(3) mengembangkan perekonomian pedalaman yang masih terisolir. 

(4) memiliki kedalaman kolam minimum 11 meter, kedalaman maksimum 20 m; 

(5) membangun kawasan industri berbasis impor di pedalaman 

 

Karakteristik pelabuhan yang mendukung terwujudnya poros maritim di Indonesia 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) 

 

36. Pernyataan : 

(1) banyak dijumpai gunungapi 

(2) memiliki dua musim 

(3) sering terjadi gempa 

(4) keanekaragaman budaya 

(5) keanekaragaman hayati 

 

Dampak secara geografis wilayah Indonesia 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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37. Gambar teori tempat sentral : 

 

Hierarki dari gambar tersebut adalah .... 

A. kepentinan administrasi akan mengikat status kependudukan seseorang 

B. kenyamanan alat transportasi menjadi bahan pertimbangan untuk mobilitas  

C. kebutuhan akan barang dipengaruhi oleh situasi keberadaan pasar 

D. kemampuan mendapatkan barang dan jasa menjadi tolak ukur  

E. kesenjangan lokasi menjadi bahan pertimbangan dalam alternatif pilihan. 

 

38. Bentuk-bentuk regionalisasi :  

(1) NATO 

(2) NAFTA 

(3) OPEC 

(4) MEE 

(5) AFTA 

 

Bentuk regionalisasi berdasarkan pertumbuhan ekonomi 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. Pengembangan wilayah perkotaan paling pesat sesuai ilustrasi gambar ke arah … dengan alasan 

…. 

 

A. 1, kemudahan aksesibilitas 

B. 2, tersedia lahan kosong 

C. 3, dekat dengan sungai 
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D. 4, industri kayu 

E. 5, tersedia sumberdaya alam 

 

40. Pernyataan : 

(1) tingkat pengangguran tinggi 

(2) tingkat pendidikan tinggi 

(3) angka beban ketergantungan tinggi 

(4) tingkat kesejahteraan tinggi 

(5) konsentrasi penduduk di daerah perkotaan. 

 

Karakter negara maju 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) 

 

 

    B. SOAL URAIAN 

 

41. Gambar lapisan atmosfer 

Jelaskan  karakter lapisan atmosfer yang ditunjukkan oleh nomor 2 tersebut ! 

42. Pada sebuah pemotretan foto udara terhadap objek pada ketinggian 300 m dpl, menggunakan 

pesawat dengan tinggi terbang 2400 m dpl, fokus kamera 7 mm. Hitunglah skala foto udara 

tersebut ! 

 

43. Negara Jepang memiliki masalah kependudukan pada perang dunia ke 2 kemudian mengalami 

bonus demografi. Jelaskan pengertian dan dampaknya pada aspek bagi perkembangan Negara 

Jepang. 

 

44. Terdapat kota A, B, dan C. Jarak kota A ke B adalah 20 km, jarak kota A ke C adalah 10 km. 

Jika jumlah penduduk kota A 20 ribu jiwa, kota B 10 ribu jiwa, dan kota C 5 ribu jiwa, maka 

hitunglah perbandingan kekuatan interaksi dari A ke B dan dari A ke C. 

 

45. Pengeluaran biaya untuk membuatan instalasi pembuangan limbah. 

Prinsip pembangunan berkelanjutan pada fenomena tersebut adalah ‘internalisasi biaya 

lingkungan’. Jelaskan maksudnya ! 

 


