
  

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

Halaman 1 dari 5  
 

TRY OUT UJIAN NASIONAL 007 
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. Di daerah dingin orang cenderung berpakaian tebal. Kondisi tersebut menunjukkan konsep essensial 

geografi, yaitu … 
a. Jarak     d.    aglomerasi 
b. Letak     e.    keterjangkauan 
c. interelasi 
 

2. Pada suatu wilayah pegunungan, ada yang sebagian dimanfaatkan untuk budidaya dan ada pula yang 
sebagian dimanfaatkan untuk hutan lindung. Hall seperti ini sesuai dengan prinsip  
a. Interelasi    d.   diferensiasi area 
b. Interkasi    e.   korologi 
c. diferensiasi area 
 

3. Keterkaitan antara faktor satu dengan faktor lainnya dan terjadi di permukaan bumi serta tersebar tidak 
merata, dapat dipelajari dengan menggunakan prinsip … 
a. distribusi dan interaksi   d.  deskripsi dan interrelasi 
b. interrelasi dan distribusi  e.  korologi dan dependensi 
c. korologi dan keruangan 
 

4. Batuan yang berasal dari pendinginan magma dengan komposisi batuan terdiri dari kuarsa dan feldspar 
adalah batuan … 
a. Granit     d.   lime 
b. Breksi     e.   konglomerat 
c. marmer 
 

5.  Stasiun pencatat gempa di Magelang mencatat gelombang primer suatu gempa terjadi pada 09.30’10” dan 
gelombang sekunder pada pukul 09.35’40”. Jarak episentrum gempa dari staisiun pencatat gempa tersebut 
adalah … 
a. 3.500 km    d.   6.500 km 
b. 4.500 km    e.   7.500 km 
c. 5.500 km 
 

6. Gerakan pergeseran lapisan kulit bumi dengan arah vertical dan horizontal serta gerakannya relative sepat 
dalam wilayah sempit dinamakan gerak … 
a. trapogenesa    d.  epirogenesa positif 
b. seisme     e.  epirogenesa negatif 
c. orogenesa 
 

7. Berbentuk seperti kerucut, terjadi karena letusan dan ledakan secara bergantian, bahan pembentuknya 
berlapis-lapis merupakan ciri-ciri dari gunung api … 
a. maar     d.   perisai 
b. strato     e.   merapi 
c. perret 
 

8. Gunung Semeru dan gunung Galunggung di pulau Jawa terjadi karena letusan eksplosif yang menghasilkan 
bentuk gunung api … 
a. maar     d.   eksplosif 
b. perisai     e.   liner 
c. strato 
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9. Turunnya dasar laut dapat ditandai dengan surutnya air laut secara mendadak, maka setelah fenomena 
tersebut akan terjadi … 
a. tsunami    d.   daratan bertambah 
b. gunung meletus   e.   pulau-pulau karang 
c. gempa bumi 
 

10. Proses pelapukan dipengaruhi oleh … 
a. suhu, air, tekanan   d.  hujan, suhu, angin 
b. tekanan, tumbuhan, hujan  e.  angin, tumbuhan, hujan 
c. air, suhu, tumbuhan 
 

11. Lahan potensial adalah lahan yang baik untuk diolah menjadi suatu lahan yang berguna. Lahan potensial 
dengan kemiringan lereng antara 15% - 30% dan beda tinggi 10m – 300 m cocok untuk … 
a. tambak udang    d.  perindustrian 
b. perkebunan    e.  pertanian garam 
c. tambak bandeng 
 

12. Suhu di kota Jakarta pada suatu waktu 260 C pada ketinggian 0 meter di permukaan laut. Suhu di kota 
Bogor pada ketinggian 1.500 meter adalah … 
a. 160 C     d.   190 C 
b. 170 C     e.   200 C 
c. 180 C 
 

13. Massa udara yang dibawa oleh angin mendaki lereng pegunungan, kemudian mengalami kondensasi dan 
akhirnya turun menjadi hujan disebut hujan … 
a. orografis    d.   musim 
b. frontal     e.   siklon 
c. zenithal 
 

14. Jika suatu daerah terletak di tengah benua yang luas maka amplitudo suhu … 
a. suhu tahunan daerah itu rendah 
b. suhu tahunan daerah itu tinggi 
c. tekanan udara daerah itu rendah 
d. tekanan udara daerah itu tinggi 
e. kelembaban udara daerah itu tinggi 

 
15. Data curah hujan kota A pada tahun 2006 menunjukkan jumlah bulan basah adalah 2 bulan dan bulan 

kering 10 bulan. Iklim di kota A sesuai kriteria pembagian iklim menurut Schmidt-Ferguson adalah iklim … 
a. D     d.   G 
b. E     e.   H 
c. F 

 
16. Pertemuan lempeng samudra dan lempeng benua yang ditandai dengan salah satu lempeng menghujam ke 

lempeng lain sehingga menimbulkan tsunami dinamakan zona … 
a. divergen    d.    subduksi 
b. konvergen    e.    induksi 
c. sesar mendatar 

 
17.  Peristiwa hilangnya air dari tumbuh-tumbuhan melalui daun dalam meteorology diistilahkan dengan … 

a. evaporasi    d.    presipitasi 
b. trasnpirasi    e.    infiltrasi 
c. kondensasi 

 
18. Arus panas berpengaruh terhadap kehidupan manusia di bidang perdagangan. Hal ini disebabkan … 

a. cocok untuk perikanan 
b. air laut yang jernih 
c. cocok untuk pertanian 
d. membuat iklim yang nyaman 
e. pelabuhan terbuka sepanjang tahun 
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19. Jika kita melihat letak astronomis sungai Amazon di Brasil, Amerika Selatan, letak India Barat dan Srilanka, 
serta wilayah kepulauan Indonesia pada sebuah globe, dapat dipastikan bahwa bioma yang terdapat di 
wilayah tersebut adalah adalah … 
a. hutan gugur    d.  hutan tropika basah 
b. hutan berdaun jarum   e.  padang rumput 
c. hutan berdaun kaku 

 
20. Perhatikan macam-macam fauna berikut ! 

1) gajah     5)   unta 
2) orang utan    6)   bison 
3) badak     7)   rusa kutub 
4) kangguru    8)   beruang 
Fauna yang terdapat di kawasan oriental adalah nomor … 
a. 1), 2) dan 3)    d.     4), 5) dan 6) 
b. 2), 3) dan 4)    e.     6), 7) dan 8) 
c. 3), 4) dan 5) 

 
21. Pulau Nias dan pulau Buton terbentuk dari pengangkatan daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut 

turun, peristiwa ini disebut dengan gerak … 
a. orogenetik positif  
b. orogenetik negative  
c. epirogenetik positif 
d. epirogenetik negative 
e. tektinisme 

 
22. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan disebut … 

a. karakteristik penduduk   
b. rasio jenis kelamin  
c. piramida penduduk 
d. rasio ketergantungan 
e. pertumbuhan penduduk 

 
23. Data penduduk tidak produktif dan penduduk produktif ! 

No 
Penduduk  tidak 

produktif 
Penduduk 
produktif 

0 – 14 65 + 15 – 64 
1 5000 750 6900 

Beban ketergantungan pada data penduduk di atas adalah … 
a. 38 
b. 53 
c. 63 
d. 83 
e. 103 

 
24. Piramida yang menggambarkan keadaan penduduk yang terus meningkat serta jumlah kelahiran lebih 

besar dari jumlah kematian disebut piramida … 
a. tua  
b. stasioner  
c. muda 
d. granat 
e. bentuk nisan 

 
25. Industri di negara maju umumnya berbasis pada modal, tetapi di negara yang penduduknya besar lebih 

menitikberatkan industri … 
a. mekanik  
b. hilir  
c. padat karya 
d. pertanian 
e. sederhana 
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26. Perhatikanhal-hal berikut ! 
1) bahan baku tidak cepat rusak 
2) produk yang dihasilkan memerlukan pasaran yang luas 
3) bahan baku tahan lama 
4) biaya pengangkutan bahan baku lebih mahal dari barang jadi 
5) bahan baku lebih berat dari produk yang dihasilkan 
6) biaya pengangkutan barang jadi lebih mahal dari bahan baku 
Yang termasuk alasan pendirian industri yang beorientasi pada bahan baku adalah nomor … 
a. 1), 2), 3), 4)  
b. 1), 2), 5), 5)  
c. 1), 3), 4), 5) 
d. 1), 2), 3), 6) 
e. 2), 3), 4), 5) 

 
27. Sebuah pabrik kimia diprotes oleh masyarakat setempat karena mencemari lahan pertanian. Akhirnya 

pabrik ditutup dan tidak beroperasi lagi. Kasus ini tidak akan terjadi jika pabrik tersebut … 
a. mengelola limbah 
b. mempekerjakan masyarakat 
c. patungan modal dengan masyarakat 
d. mendirikan serikat kerja 
e. memproduksi sumber daya alam 

 
28. Dalam peta dengan skala 1 : 50.000 jarak lurus dua tempat A dan B panjangnya 10 cm. Jika dari titik A ke 

titik B ditempuh melalui jalan raya jaraknya 1,2 kali lebih jauh disbanding jarak lurus. Maka jarak 
sebenarnya titik A ke B jika ditempuh melalui jalan adalah … 
a. 5 km     d.   60 km 
b. 6 km     e.   120 km 
c. 50 km 

 
29. Secara umum, simbol dapat dibedakan menjadi … 

a. titik, garis, dot 
b. dot, garis, kuantitatif 
c. titik, kuantitatif, kualitatif 
d. titik, garis, luasan 
e. luasan, garis, kualitatif 
 

30. Sebuah peta topografi skala 1 : 50.000 diperbesar menjadi 1 : 25.000. Pernyataan di bawah ini yan benar 
adalah … 
a. informasi yang disajikan semakin detail 
b. simbol-simbol kartografi akan semakin banyak jumlahnya 
c. perbedaan kontur dalam peta akan bertambah besar 
d. informasi berubah tetapi jarak yang dalam peta tidak berubah 
e. informasi yang disajikan sederhana 

 
31. Komponen inderaja yang dikenal sebagai alat untuk mendeteksi atau merekam tenaga elektromagnetik 

yang berkaitan dengan gejala lingkungan adalah … 
a. objek 
b. tenaga   
c. wahana 
d. sensor 
e. keluaran 

 
32. Perbedaan data visual dan data digital adalah … 

a. data visual berupa citra, data digital berupa numeric 
b. data visual berupa foto, data digital berupa angka 
c. data visul berupa proses rekaman, data digital berupa non-citra 
d. data visual berupa spectrum elektronik, data digital berupa proses rekaman 
e. data visual berupa citra foto, data digital berupa citra nonfoto 
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33. Pada foto udara, jalan kereta api seperti pita kecil dengan tikungan tidak tajam, bagian hilir sungai nampak 
seperti pita yang lebih besar dan berbelok-belok, dan atap rumah seperti segi empat. Interpretasi foto 
udara tersebut berdasarkan pada unsur … 
a. warna     d.   tekstur 
b. bayangan    e.   bentuk 
c. rona 

 
34. Komponen Sistem Informasi Geografis (SIG) terdiri atas basis data, perangkat lunak, prosedur, pelaksana 

dan perangkat keras. Komponen SIG yang berupa perangkat keras adalah … 
a. CPU, Printer, Scanner 
b. Data, Disket, Printer 
c. Data, Komputer, Manusia 
d. Data, CPU, Printer 
e. Manusia, CPU, Printer 

 
35. Berikut perangkat keras yang berfungsi sebagai storage device adalah … 

a. CD, Prosesor, Monitor 
b. Monitor, Harddisk, Mouse 
c. Keyboard, Mouse, Flashdisk 
d. Prosesor, Flashdisk, Monitor 
e. Flashdisk, Harddisk, CD 

 
36. Menurut perkembangannya, desa terdiri atas desa swadaya, desa swakarya dan desa swasembada. Yang 

termasuk ciri desa swadaya adalah … 
a. tidak terisolasi 
b. terdapat home industri 
c. mata pencaharian penduduk heterogen 
d. tingkat perekonomian sudah maju 
e. adat istiadat masih kuat 

 
37. Peta yang menggambarkan persebaran data yang bersifat kuantitatif disebu peta … 

a. statistik distribusi kualitatif 
b. statistik distribusi kuantitatif 
c. geografi 
d. topografi 
e. khusus 

 
38. Kota Mandar berpenduduk 12.000 jiwa, sedangkan kota Polewali berpenduduk 6.000 jiwa, jarak kedua 

kota tersebut 110 km. Kekuatan interaksi kedua kota tersebut adalah … 
a. 20   d.    59,5 
b. 52   e.    103,7 
c. 54,4 

 
39. Negara-negara di dunia dikelompokkan dalam negara maju dan negara berkembang. Penetapan kelompok 

negara tersebut didasarkan pada kriteria tertentu. Salah satu kriteria yang digunakan untuk menetapkan 
negara maju adalah … 
a. tingkat pertumbuhan ekonomi 
b. besarnya jumlah penduduk 
c. penguasaan teknologi tinggi 
d. luas wilayah negaranya 
e. besarnya potensi sumber daya alam 

 
40. Negara maju umumnya memiliki tingkat perkembangan industri tinggi. Faktor yang mendorong 

perkembangan industri di negara maju adalah … 
a. ketersediaan sumber daya alam 
b. kualitas sumber daya manusia 
c. kuantitas sumber daya manusia 
d. pendapatan perkapita tinggi 
e. faktor politik dan budaya 


