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PREDIKSI UJIAN NASIONAL SMA IPS 2009

GEOGRAFI

1. Dalam geografi terintegrasi, kita mengenal pendekatan utama dalam penelaahan fenomena

permukaan bumi, yaitu melalui pendekatan …..

A. spatial, ekologi, dan komplek wilayah

B. spatial, ekologi, dan lingkungan

C. spatial, ekologi, dan regional

D. spatial, regional, dan defuse

E. spatial, komplek regional, dan teknologi

2. Jika kita mengkaji keaneka ragaman tumbuahn di muka bumi berdasarkan zone iklim, maka ki

harus mengkajinya dengan pendekatan ….

A. regional

B. spatial

C. environment

D. ekologi

E. evolusi

3. Fenomena atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer dipelajari dalam ….

A. geografi social

B. geografi umum

C. geografi regional

D. geografi umum

E. geografi fisis

4. Batuan sediment yang di endapkan akibat tenaga air disebut batuan ….

A. teristris

B. fluvial

C. limnis

D. glacial

E. marin

5. Perubahan letak lapisan permukaan bumi yang sisebabkan oleh tenaga endogen disebut ….

A. patahan

B. epirogenesa

C. vulkanisme

D. gempabumi

E. tektonisme
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6. Peristiwa naiknya daratan, sehingga permukaan laut turun karena tenaga endogen disebut ….

A. Orogenesa

B. epirogenesa positif

C. epirogenesa negative

D. intrusi magma

E. regresi

7. Bagian puncak sebuah lipatan dinamakan ….

A. sinklin

B. stiklin

C. graben

D. slenk

E. horst

8. Erupsi gunung api yangtidak menimbulkan ledakan tetapi hanya menyebabkan aliran lava

lubang kepundan disebut ….

A. erupsi eksplosif

B. erupsi efu efusif

C. efusi liniar

D. erupsi sentral

E. erupsi arcal

9. Gempa bumi yang punya kedalaman antara 100 – 300 km disebut gempa …

A. dangkal

B. menengah

C. dalam

D. jauh

E. pertengahan

10. Proses sedimentasi yang materi-materinya diangkut oleh angina dinamakan sediment ….

A. fluvial

B. marine

C. akuatis

D. aeris

E. delta

11. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin disebut ….

A. altimeter

B. regenmeter

C. anemometer

D. fluviograf

E. higrometer



ht
tp
://
w
w
w
.b
an
ks
oa
l.s
eb
ar
in
.c
om

Prediksi Soal Geografi UN SMA IPS 2009

Copyright © http://www.banksoal.sebarin.com , Banksoal UN, SNMPTN, UM-UGM, USM-ITB, cPNS, STAN, dll
Anda diperkenankan untuk mencopy dan menyebarluaskan baik dalam bentuk Softcopy maupun Hardcopy selama
menyertakan catatan kaki ini.

12. bagian dari atmosfer yang merupakan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa cuaca adalah ….

A. troposfer

B. stratosfer

C. termosfer

D. mesosfer

E. astenosfer

13. Hujan yang terjadi di daerah pegunungan disebut hujan ...

A. frontal

B. musim

C. tropis

D. zenital

E. orografis

14. Angin pasat adalah ….

A. angina yang bertiup dari belahan bumi utara menuju khatulistiwa

B. angina yang bertiup dari belahan bumi selatan menuju ekuator

C. angina yang berganti arah setiap setengah tahun sekali

D. angina yang bertiup dari maksimum subtropik utara dan selatan menuju ke khatulistiwa

secara terus menerus

E. angina yang bertiup dari belahan bumi utara menuju ekuator

15. Koppen mengklasifikasikan iklim dalam beberapa tipe, salah satunya adalah tipe iklim Af yang

mempunyai cirri –ciri ….

A. hujan turun sepanjang tahun

B. hujan turun sangat kurang

C. amplitude suhu bulanan tinggi

D. amplitude harian sangat tinggi

E. amplitude tahunan tinggi

16. Proses filtrasi pada gambar siklus air berikut adalah nomor ….

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5
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17. Sungai yang arah alirannya sesuai dengan kemiringan lereng disebut ….

A. sungai konsekuen

B. sungai subsekuen

C. cinta obsekuen

D. sungai resekuen

E. sungai insekuen

18. Wilayah laut yang kedalamanya antara 200 – 1000 m disebut zone ….

A. lithoral

B. neuritis

C. bathiyal

D. abyssal

E. cost line

19. Garis yang membatasi jenis flora dan fauna daerah peralihan dengan flora dan fauna Indonesia

bagian timur disebut garis ….

A. Weber

B. Wallace

C. Isohaline

D. Isobar

E. Isoseita

20. Daerah yang menjadi tempat tumbuhan hutan mangrove adalah ….

A. lereng pegunungan

B. dataran tinggi

C. dataran rendah

D. pantai berlumpur

E. perbukitan

21. Jenis tanah vulkanik banyak terdapat di Indonesia karena ….

A. wilayah Indonesia merupakan tempat perteuan 2 lempeng

B. wilayah Indonesia berada didaerah tropika

C. di Indonesia banyak terdapat gunung api

D. curah hujan di Indonesia tinggi

E. bahan induk tanah di Indonesia sama

22. Berapa rasio ketergantungan penduduk menurut umur pada table dibawah ini adalah ….

Kelompok umur Jumlah

0 – 14

15 – 64

64

11.850

4.000

950

A. 25%

B. 50%
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C. 60%

D. 70%

E. 75%

23. Perbandingan jumlah penduduk Yng pindah dengan jumlah penduduk yang ada disebut ….

A. angka beban ketergantungan

B. usia produktif

C. densitas

D. natalitas

E. angka mobilitas

24. Piramida penduduk stasioner menggambarkan tingkat ….

A. kematian tinggi dan kematian rendah

B. kelahiran tinggi dan migrasi rendah

C. kelahiran dan kematian sama-sama rendah

D. kelahiran rendah dan kematian tinggi

E. kematian rendah dan migrasi tinggi

25. Prinsip dasar teori lokasi Weber adalah ….

A. perlu penetapan Upah Minimum Regional

B. perlu pengkajian terhadap resiko susut

C. penetuan lokasi industri untuk ditempat konsentrasi penduduk

D. penentuan lokasi industri ditempat-tempat tersedia bahan mentah

E. penentuan lokasi industri di tempat-tempat yang resiko atau ongkosnya paling minimal

26. Kawasan berikat merupakan industri untuk ….

A. memenuhi kebutuhan dalam negeri

B. tujuan ekspor

C. tujuan ekspor dan kebutuhan dalam negeri

D. tujuan alih teknologi

E. tujuan khusus barang-barang elektronikan

27. Peletakan kawasan industri pada wilayah yang mempunyai sarana pendekatan ke pelabuhan,

dimaksudkan untuk memperoleh ….

A. penghematan internal

B. aglomerasi

C. keamanan

D. penghematan eksternal

E. peningkatan produksi
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28. Pada peta skala 1 : 25.000, panjang skala garis yang mencerminkan jarak 4 km di lapangan sama

dengan ….

A. 4 cm D. 16 cm

B. 1 cm E. 10 cm

C. 6,25 cm

29. Kegunaan inset pada peta adalah menunjukkan ….

A. informasi-informasi yang pada ada pada peta

B. arti symbol-simbol yang digunakan pada peta

C. isi peta secara garis besar

D. lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukan sekitar yang lebih luas

E. posisi daerah yang diterapakan

30. Perhatikan peta di bawah ini!

Jika skala peta adalah 1:200.000, maka berapakah jarak sebenernya dari titik A ke B dan

azimuth titik A ke C secara berturut-turut?

A. 4,6 km dan 120°

B. 11,4 km dan 218°

C. 6 km dan 240°

D. 6,1 km dan 300°

E. 5 km dan 120°

31. Bila proyek pada sebuah citra terlihat gelap, hal ini disebabkan ….

A. tekstur obyek halus

B. tekstur obyek halus

C. intensitas sinar kurang

D. situs obyek terpencil

E. pantulan sinar dari obyek sedikit

32. Luas wilayah yang berhasil direkam dari satu lembar foto udara berukuran standar 23x23 cm

berskala 1:100.000 adalah ….

A. 0,529 D. 52,9

B. 5,29 E. 5290

C. 529



ht
tp
://
w
w
w
.b
an
ks
oa
l.s
eb
ar
in
.c
om

Prediksi Soal Geografi UN SMA IPS 2009

Copyright © http://www.banksoal.sebarin.com , Banksoal UN, SNMPTN, UM-UGM, USM-ITB, cPNS, STAN, dll
Anda diperkenankan untuk mencopy dan menyebarluaskan baik dalam bentuk Softcopy maupun Hardcopy selama
menyertakan catatan kaki ini.

33. Landsat TM merupakan salah satu jenis satelit untuk tujuan pemetaan tematik. Satelit ini

mengobservasi muka bumi secara berkala pada ketinggian ….

A. 100-500 km

B. 500-1000 km

C. 100-1000 km

D. 240-350 km

E. 800-1500 km

34. Produksi mangga kabupaten adalah 1000 kg/tahun, sedangkan kabupaten B adalah3000kg/tahun.

Bila jari-jari symbol lingkaran untuk kabupaten A ditetapakan 1cm, beberapa jari-jari symbol

lingkaran kabupaten B?

A. 10 cm D. 3 cm

B. 2,17 km E. 3,16 cm

C. 5 cm

35. Kemampuan teknologi computer memungkinkan penyajian peta digital. Pembuatan peta digital,

selain membutuhkan perangkat lunak juga membutuhkan perangkat keras seperti ….

A. digitizer

B. planimeter

C. curvimeter

D. pantograph

E. stabilizer

36. Wilayah pusat usaha (central business district) di Indonesia selalu di tandai dengan ….

A. toko dan pasar

B. perumahan kumuh

C. bangunan perkantoran

D. bangunan industry

E. lorong sempit pertokoan

37. Pola pemukiman di daerah sekitar sungai biasanya berbentuk ….

A. mengelompok

B. menyebar

C. memusat

D. memanjang

E. memencar

38. Formal regional adalah ….

A. wilayah yang terbentuk karena adanya kenampakan yang sama

B. wilayah yang terbentuk karena adanya kenampakan hampir sama

C. wilayah yang terbentuk karena adanya perbedaan kenampakan

D. wilayah yang terbentuk karena adanya kondosi alam

E. wilayah yang terbentuk karena adanya alam budayanya
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39. Negara maju dicirikan oleh akvitas pendudukan dalam bidang ….

A. pertanian

B. industry

C. pendidikan

D. perdagangan

E. ketenagakerjaan

40. Berdasarkan data tahun 2003, pendapatan per kapita Meksiko sebesar US$3.470 sehingga

termasuk negara berpendapatan ….

A. sangat rendah

B. rendah

C. menengah

D. tinggi

E. sangat tinggi




