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TRY OUT UJIAN NASIONAL 005 
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. Berbagai nama geografi pada peta yang merupakan nama khas setempat, dikaji secara khusus dalam 
a. geografi regional   d.   antropologi 
b. topografi    e.   monografi 
c. topomini 
 

2. Ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi disebut … 
a. geologi     d.   kartografi 
b. vulkanologi    e.   pitogeografi 
c. geomorfologi 
 

3. Simbol yang baik untuk memperlihatkan persebaran pada peta adalah … 
a. grafis     d.   lingkaran 
b. titik     e.   warna 
c. batang 
 

4.  Sebuah peta topografi suatu wilayah dengan skala 1 : 50.000 diperbesar menjadi skala 1 : 25.000. Maka 
pernyataan yang benar adalah … 
a. informasi yang disajikan akan semakin detail 
b. simbol-simbol kartografi akan semakin bertambah jumlahnya 
c. perbedaan kontur dalam peta akan semakin besar 
d. informasi tidak berubah, tetapi jarak dalam peta berubah 
e. informasi tidak berubah dan jarak dalam peta juga tidak berubah 
 

5. Kenampakan aliran sungai lurus-lurus pada peta menunjukkan … 
a. daerah dataran rendah 
b. daerah tinggi dan miring 
c. kemiringan lereng kecil 
d. mempunyai gradient sungai yang cukup besar 
e. banyak meander 
 

6. Peta topografi tidak termasuk peta tematik, karena peta topografi … 
a. menggambarkan relief muka bumi 
b. menggambarkan suatu wilayah tertentu 
c. menggambarkan kondisi tanah 
d. menggambarkan obyek tertentu 
e. berskala kecil 
 

7. Jarak antara titik A dengan titik B dalam peta berskala 1 : 10.000 adalah 1 cm. Jarak antara titik itu 
sebenarnya adalah … 
a. 10 m     d.   10 km 
b. 100 m     e.   100 km 
c. 1 km 
 

8. Daerah “tropic of cancer” terletak di … 
a. 11,50 LS     d.   23,50 LU 
b. 11,50 LU    e.   470 LS 
c. 23,50 LS 
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9. Sarana yang paling dalam melakukan analisis keruangan adalah … 
a. peta topografi    d.   SIG 
b. peta tematik    e.   foto udara 
c. survey lapangan 
 

10. Peta tematik tentang persebaran penduduk sebaiknya menggunakan symbol berbentuk … 
a. garis kuantitatif    d.   titik kualitatif 
b. garis kualitatif    e.   area kuantitatif 
c. titik kuantitatif 
 

11. Gejala geografis di dalam Sistem Informasi Geografis dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut, 
kecuali … 
a. titik     d.   jejaring 
b. garis     e.   digital 
c. area 
 

12. Dalam bidang pertanian , foto satelit Landsat dapat dipakai untuk mengkaji, kecuali … 
a. daerah pertanian lahan kering  d.   sawah irigasi 
b. perladangan berpindah   e.   persebaran petani 
c. inventarisasi alang-alang 
 

13. Sistem Informasi Geografis mempunyai data dasar grafis dan non grafis, karena … 
a. data dasar grafis mempunyai gambaran obyek di atas muka bumi 
b. data digital berupa angka 
c. data garis, seperti jalan dan sungai 
d. data titik berupa kota, atau ketinggian 
e. data polygon berupa area atau luasan 
 

14. Sensor yang digunakan untuk mendapatkan data digital adalah sensor … 
a. elektronik    d.   orbital 
b. kamera     e.    kimia 
c. fotografik 

15. Perubahan vegetasi dari Jawa Barat yang berupa hutan tropis sampai ke Nusa Tenggara yang berupa 
sabana, disebabkan oleh … 
a. tipe iklim Nusa Tenggara Af 
b. iklim tropis 
c. curah hujan makin ke timur makin kering 
d. Nusa Tenggara terdiri atas pulau-pulau 
e. tanah di Nusa Tenggara tandus 
 

16. Bentuk muka bumi yang nyaris datar disebut … 
a. denudasi    d.   escarpment 
b. dataran banjir    e.   fleksur 
c. peneplain 
 

17. Pemanfaatan tanah bentuk tegalan pada wilayah perbukitan dapat memicu terjadinya kerusakan tanah, 
karena … 
a. merupakan usaha tani yang dilakukan secara intensif pada wilayah tanpa irigasi 
b. dilakukan dengan konversi lahan 
c. denganmembuat terasering 
d. menanami tanaman keras 
e. termasuk intensifikasi pertanian 
 

18. Proses naiknya masa air laut lapisan bawah ke permukaan disebut upwelling, karena … 
a. wilayah upwelling adalah daerah yang kaya akan sumber ikan 
b. suhu permukaan laut lebih panas 
c. suhu permukaan laut lebih dingin 
d. dipengaruhi El Nino 
e. dipengaruhi La Nina 
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19. Pada bukan Desember dan Januari nelayan di pantai utara Jawa tidak mampu melaut karena besarnya 
gelombang. Faktor penyebabnya adalah … 
a. bulan Desember dan Januari angin barat melintasi pantai utara Jawa 
b. berhembus angin muson timur 
c. terjadi pasang purnama akibat gravitasi bulan 
d. posisi matahari dan bulan lurus terhadap bumi 
e. adanya arus panas dari ekuator 
 

20. Sungai yang mengalir di pantai barat Sumatra ke Samudra Hindia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut … 
a. alirannya deras 
b. tingkat pengikisannya besar 
c. daerah aliran sungainya sempit 
d. banyak dijumpai meander 
e. banyak terdapat air terjun 
 

21. Tanaman daerah beriklim dingin dapat tumbuh di daerah Katulistiwa, terutama karena adaptasi … 
a. genetika    d.  iklim melalui ketinggian 
b. pembudidayaan   e.  pengaruh curah hujan 
c. lintang melalui elevasi 
 

22. Daerah pada lereng antara 25-40% dan ketinggian di atas 1000 m dikenal dengan sebutan wilayah … 
a. dataran tinggi    d.   pegunungan 
b. dataran alluvial    e.   pantai 
c. gunung api 
 

23. Penggunaan tanah pedesaan di Indonesia dipengaruhi oleh … 
a. ketinggian    d.    kepadatan pendudul 
b. curah hujan    e.    udayaan 
c. lereng 
 

24. Dua unsur yang paling dominan dalam proses pelapukan fisika dan kimia tanah di wilayah iklim tropik 
adalah …. 
a. topografi, jasad hidup   d.   curah hujan, topografi 
b. temperature, curah hujan  e.   curah hujan, bahan induk 
c. jasad hidup, topografi 
 

25. Pola aliran sungai dataran rendah pulau Bangka yang lapisannya homogen adalah … 
a. trellis     d.    pinnate 
b. radial     e.    melingkar 
c. dendritik 
 

26. Perbedaan yang paling mendasar antara cuaca dan iklim adalah … 
a. waktu dan wilayahnya  
b. waktu dan temperaturnya 
c. curah hujan dan wilayahnya 
d. penyinaran matarhari dan wilayahnya 
e. kelembaban dan tekanannya 
 

27. Jenis tumbuhan sulur seperti rotan sangat cocok hidup di wilayah hutan … 
a. sabana     d.    mangrove 
b. tropis     e.    campuran 
c. musim 

 
28. Suhu rata-rata kota Depok di selatan Jakarta lebih besar dari 180 C, curah hujan tahunan 3130 mm, jumlah 

hujan terkecil 128 mm. Dalam iklim Koppen termasuk tipe … 
a. Aw     d.   Af 
b. Bw     e.   Bs 
c. Am 
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29. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya erosi di suatu tempat adalah … 
a. lereng     d.   curah hujan 
b. tutupan lahan    e.   penduduk 
c. vegetasi 
 

30. Hutan rawa gambut yang terdapat di Indonesia terbesar di … 
a. Sumatra Barat    d.   Nusa Tenggara Barat 
b. Kalimantan    e.   pantai utara Jawa 
c. Sulawesi 
 

31. Di Indonesia bagian barat, bulan Juli atau Agustus merupakan bulan terkering. Hal ini terjadi karena … 
a. pada bulan Juli atau Agustus di wilayah Indonesia bagian barat bertiup angin muson tenggara 
b. berhembus angin muson barat 
c. tekanan udara di selatan ekuator rendah 
d. nelayan takut melaut 
e. curah hujan di wilayah pegunungan agak tinggi 
 

32. Indonesia bagian timur terutama Nusa Tenggara Timur beriklim Aw. Hal ini karena … 
a. angin musim tenggara dan musim timur laut bagi Nusa Tenggara masih bersifat kering … 
b. curah hujan sedang 
c. topografinya kasar an tandus 
d. banyak terjadi konversi hutan 
e. sinar matahari bersinar sepanjang tahun 
 

33. Pemupukan dengan tanah kapur pada lahan gambut bertujuan untuk memperbaiki … 
a. tekstur tanah    d.   warna tanah 
b. struktur tanah    e.   drainase tanah 
c. pH tanah 
 

34. Perubahan suhu udara panas ke sejuk atau dingin di Indonesia disebabkan oleh perbedaan … 
a. musim     d.   tekanan udara 
b. tinggi     e.   vegetasi 
c. lintnag bujur 
 

35. Perairan laut di Indonesia memiliki kadar garam yang normal karena … 
a. banyaknya muara sungai 
b. permukaan laut cukup luas 
c. penguapa terbatas pada siang hari  
d. banyaknya usaha pembuatan garam 
e. banyaknya organisme yang menyerap garam 
 

36. Dalam pembagian wilayah geografi dunia, fauna Indonesia termasuk dalam keompok kawasan … 
a. neotropik    d.   ethiopia 
b. paleartik    e.   oriental 
c. neartik 
 

37. Angin topan dapat terjadi pada bulan Maret, April atau Oktober, November karena … 
a. bulan Maret, April, Okteober, November adalah musim pancaroba 
b. adanya peredaran semu matahari 
c. adanya gravitasi bulan 
d. adanya gravitasi matahari 
e. adanya pengaruh El Nino dan La Nina 
 

38. Kawasan Nusa Tenggara Timur mengalami kemarau panjang dan curah hujan relative sedikit, sehingga 
sesuai untuk … 
a. persawahan    d.   daerah peternakan 
b. perkebunan    e.   pariwisata 
c. cocok tanam 
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39. Pengelompokan letak industri lazim disebut sebagai proses … 
a. aglomerasi    d.   konglomerasi 
b. deglomerasi    e.   kongsi 
c. asosiasi 
 

40. Yang memiliki relief alamiah berupa plato adalah negara … 
a. Republik Afrika Selatan   d.   Namibia 
b. Botswana    e.  Zimbabwe 
c. Mozambik 

 


