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TRY OUT UJIAN NASIONAL 002 
GEOGRAFI 
SMA/MA 

Petunjuk : 
1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal! 
2. Sebelum mengerjakan soal, tulislah identitas anda pada Lembar Jawaban yang telah disediakan 
3. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap paling mudah 
4. Pilihlah satu jawabam yang tepat! 

 
 

1. Obyek formal geografi adalah cara pandang dan berfikir mengenai fenomena geosfer melalui dengan 
pendekatan ... 
A. nilai guna, kelingkungan dan kewilayahan 
B. perbedaan wilayah, nilai guna dan aglomerasi 
C. keruangan, kelingkungan dan keseragaman 
D. keberagaman, keruangan dan perbedaan wilayah 
E. keruangan, kelingkungan dan kewilayahan 

 
2. Berdasarkan struktur pengkajian dan sistem analisis, geografi dibagai menjadi ... 

A. geografi sistematik dan geografi tradisional 
B. geografi terpadu dan geografi terintegrasi 
C. geografi ortodoks dan geografi sistematik 
D. geografi ortodoks dan geografi terpadu 
E. geografi manusia dan geografi wilayah 

 
3. Lapisan inti dalam bumi terdiri atas ... 

A. besi padat     D.   alumunium cair 
B. silikon padat     E.   silisium magnesium 
C. silikon alumunium 

 
4. Peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu di muka bumi adalah peta ... 

A. kadaster     D.    umum 
B. topografi     E.    tematik 
C. dunia 

 
5. Inset peta yang skalanya lebih kecil dari peta pokok berguna untuk menjelaskan ... 

A. hubungan peta pokok dengan peta inset 
B. posisi peta inset terhadap peta pokok 
C. posisi peta pokok terhadap peta inset 
D. adanya kekurangan kertas dalam pembuatan peta 
E. perbedaan peta pokok dengan peta inset 

 
6. Rumah, gedung sekolah, kantor dan pabrik dapat dikenali pada citra melalui ... 

A. bayangan     D.  tekstur 
B. pola      E.  situs 
C. ukuran 

 
7. Hasil berupa gambaran rekaman suatu obyek permukaan bumi dalam bentuk foto dengan cara optik dan 

elektronik disebut ... 
A. sensor      D.   situs 
B. citra      E.   pola 
C. wahana 

 
8. Dalam kegiatan Sistem Informasi Gografi (SIG) ada dua macam data yang dikelola, yaitu data ... 

A. spasial dan atribut    D.  spasial dan numerik 
B. terestris dan numerik    E.  atribut dan visual 
C. visual dan lapangan 

 



  

 
Kumpulan soal-soal latihan ujian nasional mata pelajaran Geografi SMU. Hhtp://andimanwno.wordpress.com 

Halaman 2 dari 6  
 

9. Pengenalan terhadap suatu obyek, merupakan bagian yang penting dalam interpretasi citra. Adapun 
yang termasuk dalam unsur-unsur citra adalah sebagai berikut, kecuali ... 
A. bentuk dan ukuran    D.   tekstur dan bayangan 
B. rona dan warna    E.   pola dan asosiasi 
C. ketinggian dalam pengambilan gambar 

 
10. Pada suatu waktu di suatu daerah tiap 1 m3 udara mengandung uap air sebanyak 108 gram. Pada suhuh 

180 C udara mengandung uap air sebanyak 120 gram. Maka kelembaban nisbinya adalah ... 
A. 60 %      D.   90 % 
B. 70 %      E.   95 % 
C. 80 % 

 
11. El Nino merupakan gejala gangguan iklim yang terjadi akibat naiknya suhu permukaan air laut di 

Samudera Pasifik, khususnya di sekitar daerah ekuator bagian tengah dan timur. Kondisi ini bagi sebagian 
besar wilayah Indonesia menyebabkan terjadinya ... 
A. musim kemarau panjang   D.    musim badai di perairan Indonesia bagian timur 
B. musim hujan yang panjang   E.    musim sulit ikan di perairan Indonesia 
C. musim pancaroba 

 
12. Walaupun penguapannya cukup besar, kadar garam di wilayah laut Indonesia cukup normal. Hal 

disebabkan oleh ... 
A. penguapanterbatas pada siang hari  D.   banyaknya perusahaan pembuat garam 
B. permukaan laut cukup luas   E.    banyaknya organisme yang menyerap garam 
C. banyaknya curah hujan air tawar 

 
13. Contoh tumbuhan tropis yang memanjat dan membelit induknya yaitu 

A. rotan      D.   saprofita 
B. terna      E.   parasit 
C. epifita 
 

14. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri wilayah Australian adalah ... 
A. daerah sebarannya meliputi kawasan Eurasia, Maluku dan Inggris 
B. hewan khasnya menjangan dan trenggiling 
C. iklim lingkungannya mulai dari iklim tropis 
D. hewan endemik adalah kiwi dan cendrawasih 
E. tidak ada buaya dan kelelawar 

 
15. Sungai-sungai di Indonesia pada umumnya kering di musim kemarau dan banjir di musim penghujan. 

Jenis sungai dengan karakteristik seperti tersebut di atas berdasarkan sumber airnya disebut ... 
A. hujan      D.   periodik 
B. glasial     E.   epimeral 
C. campuran 

 
16. Eksplorasi sumber daya alam dengan menggunakan berbagai peralatan teknologi canggih dimaksudkan 

untuk meningkatkan pendapatan penduduk. Namun kegiatan tersebut menimbulkan dampak yang  
dirasakan manusia secara langsung, seperti berkurangnya air dan keragaman satwa. Untuk memelihara 
pelestariannya diperlukan usaha ... 
A. reboisasi     D.   eksploitasi 
B. konservasi     E.   eksplorasi 
C. rehabilitasi 

 
17. Siklus air adalah rangkaian proses secara berulang-ulang yang dialami oleh air dengan muatan teratur. 

Jika penguapan terjadi di samudra kemudian ditiup oleh angin ke atas sampai ke atmosfer dan 
mengalami pendinginan, maka terjadilah proses kondensasi membentuk awan mendung dan 
dihembuskan oleh angin ke pedalaman. Kemudian terjadi hujan di wilayah daratan dan selanjutnya air 
mengalir ke sungai-sungai, selokan-selokan dan aikhirnya kembali ke laut. Urutan ini disebut siklus ... 
A. pendek     D.   besar 
B. panjang     E.   menengah 
C. sedang 
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18. Di bawah ini adalah beberapa hal yang behubungan dengan industri : 
1) tersedianya bahan mentah 
2) terjadinya pencemaran lingkungan 
3) terjadinya urbanisasi 
4) tersedianya modal usaha 
5) menghemat devisa negara 
6) tersedianya tenaga kerja 
7) terjadinya peralihan mata pencaharian 
8) tersedianya pasar dan konsumen 
Dari beberapa hal tersebut, yang merupakan syarat berdirinya industri adalah ... 
A. 1), 2), 3), 5)   
B. 1), 4), 6), 8)   
C. 4), 5), 7), 8) 
D. 3), 6), 7), 8) 
E. 2), 3), 5), 6) 

 
19. Wilayah pusat pertumbuhan industri di Jawa Barat yang berpotensi dari hasil beras adalah ... 

A. WPPI Bandung    D.   WPPI Cilegon 
B. WPPI Priangan Timur   E.   WPPI Sukabumi 
C. WPPI Karawang 

 
20. Di bawah ini merupakan dampak pembangunan industri : 

1) konsumerisme 
2) pendapatan masyarakat meningkat 
3) terjadinya peralihan mata pencaharian 
4) terbukanya pencemaran lingkungan 
5) terjadinya permukiman kumuh 
6) terbukanya usaha-usaha di luar bidang industri 
Dampak negatif pembangunan industri ditunjukkan oleh nomor ... 
A. 1), 2), 3), 4)   
B. 2), 4), 6), 7)   
C. 2), 3), 4), 5) 
D. 3), 4), 5), 7) 
E. 1), 3), 5), 6) 

 
21. Penduduk wilayah X pada tahun 2001 berjumlah 200.000 jiwa dengan angka pertumbuhan 2 %. Jumlah 

penduduk daerah tersebut akan menjadi dua kali lipat pada tahun ... 
A. 2034      D.   2037 
B. 2035      E.   2038 
C. 2036 

 
22. Jenis industri yang banyak terdapat di daerah negara berkembang adalah ... 

A. logam dasar, mesin, pemintalan dan jasa 
B. perakitan, tekstil dan hasil pertanian 
C. tekstil, jasa, pariwisata, otomotif 
D. rancang bangun, perakitan dan bahan kimia 
E. aneka industri, perbankan dan mesin 

 
23. Industri yang menghasilkan barang-barang tanpa pengolahan adalah .. 

A. estraktif     D.   sekunder 
B. primer     E.   reproduksi 
C. manufaktur 
 

24. Kegiatan rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang ... 
A. melakukan kegiatan jasa dan perakitan 
B. mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi 
C. berhubungan dengan perancangan mesin dan peralatan lainnya 
D. mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi 
E. berhubungan dengan perencanaan pendirian industri secara keseluruhan 
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25. Alasan negara maju melakukan relokasi industri adalah ... 
A. persyaratan yang ketat untuk mendirikan industri dan memperluas daerah pemasaran industri 
B. upah buruh di negara maju tinggi dan persyaratan yang ketat untuk mendirikan industri 
C. kebijakan politis negara maju dan usaha untuk memperluas industri 
D. upah buruh di negara maju tinggi dan usaha untuk memperluas industri 
E. kebijakan politis negara maju dan memperluas daerah pemasaran 

 
26. Potensi nonfisik suatu negara yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama industri antar negara 

adalah ... 
A. flora dan fauna, keadaan iklim dan keadaan penduduk 
B. relief dan air, flora dan fauna, serta sosial ekonomi 
C. sumber daya alam, sumber daya manusia dan keadaan iklim 
D. perbedaan perekonomian dan sosial budayanya 
E. keadaan penduduk, keadaan iklim dan keadaan air 

 
27. Tujuan utama penentuan lokasi industri adalah ... 

A. mendekati tenaga kerja yang murah dan bahan baku banyak 
B. mendekati tenaga kerja yang murah dan menekan biaya transportasi 
C. mendekati pasar dan jalan raya yang mempermudah transportasi 
D. mendekati bahan baku pasar 
E. memperbesar keuntungan dan menekan biaya produksi 

 
28. Berikut ini merupakan dampak pembangunan industri : 

1) konsumtif 
2) terbukanya lapangan kerja 
3) pendapatan masyrakat meningkat 
4) terjadinya peralihan mata pencaharian 
5) terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri 
6) terjadinya permukiman kumuh 
7) terjadinya pencemaran 
Yang merupakan dampak negatif kegiatan industri adalah ... 
A. 2), 4), 6)     D.    1), 6), 7) 
B. 1), 2), 3)     E.    3), 4), 5) 
C. 4), 5), 6) 

 
29. Berikut merupakan beberapa hal yang berhubungan dengan industri : 

1) tersedianya bahan baku yang cukup 
2) terjadinya pencemaran udara 
3) terjadinya peralihan perkerjaan 
4) tersedianya modal usaha yang cukup 
5) menghemat biaya transportasi 
6) tersedianya sumber daya manusia 
7) terjadinya persaingan yang ketat 
8) tersedianya daerah pemasaran 
Yang merupakan syarat-syarat pembangunan industri adalah ... 
A. 1), 2), 3), 5)   
B. 3), 6), 7), 8)   
C. 2), 3), 5), 6) 
D. 4), 5), 7), 8) 
E. 1), 4), 6), 8) 

 
30. Alasan negara berkembang banyak mendirikan industri padat karya adalah ... 

A. industri banyak mengolah hasil pertanian 
B. banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran 
C. banyak membuat barang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan konsumen 
D. bahan mentahnya banyak yan berasal dari hasil alam sendiri 
E. industrinya banyak yang menggunakan mesin-mesin 
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31. Pariwisata disebut sebagai industri sebab... 
A. membutuhkan pengelolaan yang profesional 
B. arus wisata terus meningkat 
C. dapat dijadikan arena pergaulan antar bangsa 
D. tak terlalu mudah dipengaruhi laju inflasi 
E. merupakan kegiatan ekonomi produkti 

 
32. Faktor yang menghambat majunya industri Indonesia yang utama adalah ... 

A. kekurangan tenaga kerja   D.  keadaan negara yang tidak stabil 
B. kekurangan bahan baku   E.   lokasi industri yang tidak menguntungkan 
C. daerah pemasaran hasil produksi kurang 

 
33. Potensi desa meliputi : 

1) tanah dan barang tambang   4)     kreativitas aparatur desa 
2) peternakan dan perikanan   5)     iklim dan sumber air 
3) sikap gotong royong 
Yang tergolong poternsi fisik desa adalah .... 
A. 1), 2), 3)   d.    3), 4), 5) 
B. 1), 3), 5)   e.    2), 3), 5) 
C. 1), 2), 5) 

 
34. Tempat sentral berhierarki tiga menurut Walte Christaller sering disebut juga lokasi ... 

A. situasi administratif yang optimum  D.   situasi kegiatan ekonomi yang optimum 
B. kasus pasar yang optimum   E.   situasi ekonomi optimum 
C. situasi lalulintas yang optimum 

 
35. Di daerah yang bermorfologi pegunungan, biasanya bentuk permukiman masyarakat desa di dominasi 

pola ... 
A. memusat di daerah tertentu   D.   radial mengelilingi fasilitas tertentu 
B. terpencar secara merata   E.   bergerombol pada daera-daerah tertentu 
C. linier mengikuti jalur-jalur transportasi 

 
36. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara dua wilayah atau lebih, menurut Edward Ullman di 

antaranya ... 
A. adanya wilayah saling ketergantungan  D.   adanya wilayah yang saling mengurangi 
B. adanya wilayah saling melengkapi  E.   adanya kesempatan untuk berakomodasi 
C. adanya kesulitan pemindahan dalam ruang 

 
37. Untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah digunakan rumus ... 

                        PAPB 
A. IAB = k . ----------- 

      (dAB) 
 
      K.PB 

B. IAB = ------------------- 
                   PB.(dAB)2 

 
        K.PB 

C. IAB = -------------------- 
                   PA.(dAB)2 

 
           K 

D. IAB = ------------------- 
                PA.PB(dAB)2 

 
      K.PA.PB 

E. IAB =  ------------------- 
     (dAB)2 
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38. Physical Qualify of Lief Index ditentukan oleh tiga faktor yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup, 
angka melek huruf. Unsur yang tidak berpengaruh terhadap angka kematian bayi adalah ... 
A. nutrisi     D.    pendapatan 
B. kesehatan     E.    lingkungan 
C. kawin muda 

 
39. Jerman merupakan negara industri mobil yang terkemuka, merk mobil yang banyak dihasilkan Jerman 

adalah ... 
A. Toyota     D.    Mitsubishi 
B. Opel      E.    Daihatsu 
C. Mercedes 

 
40. Negara industri maju tidak luput dari masalah polusi udara, daerah ”Black Country” di Inggris terkenal 

dengan industri berat yang berpusat di kota ... 
A. Birmingham     D.    Liverpool 
B. Hamburg     E.    London 
C. Glasgow 

 


