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TRY OUT UJIAN NASIONAL 009 
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. Geografi merupakan ilmu pengetahuan  yang menceritakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis 

gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas kehidupan dan mencari fungsi dari unsur-unsur 
bumi dalam ruang dan waktu, definisi tersebut dikemukakan oleh …. 
A. Semlok Semarang th 1988 
B. Prof Dr I Made Sandy 
C. Drs. N. Daljoeni 
D. Eduard Ullman 
E. Drs. Bintarto 

 
2. Cara pemecahan masalah dengan memperhatikan aspek keruangan, lingkungan dan kewilayahan serta 

aspek waktu adalah merupakan obyek …. 
A. formal     d.   sosial 
B. material    e.   lingkungan 
C. fisik  

 
3. Salah satu ilmu yang dapat mendukung geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang es yang disebut 

dengan …. 
A. klimatologi    d.   oceanografi 
B. hidrogafi    e.   limnologi 
C. kriologi 

 
4. Di daerah Wamena sering terjadi bencana, akan tetapi pemerintah kesulitan untuk memberikan bantuan, 

karena medannya sulit untuk dijangkau baik melalui darat maupun udara, hal tersebut berhubungan 
dengan konsep …. 
A. interelasi    d.     jarak 
B. keterjangkauan    e.     korologi 
C. lokasi 

 
5. Indonesia mempunyai letak antara 60 LU s/d 110 LS dan 950 BT s/d 1410 BT, lokasi wilayah Indonesia hal 

tersebut sesuai dengan letak .... 
A. Geografis    d.    absolute 
B. Lintang     e.     relatif 
C. geologis 

 
6. Pulau Jawa merupakan penghasil utama padi di Indonesia, karena pulau Jawa termasuk daerah yang 

banyak terdapat gunung api, tanahnya subur serta airnya melimpah, sehingga cocok untuk tanaman padi, 
hal ini sesuai dengan prinsip …. 
A. persebaran    d.   korologi 
B. interelasi    e.   distribusi 
C. keruangan 

 
7. Salah satu komponen peta yang sangat bermanfaat untuk mengetahui secara garis besar isi keseluruhan 

peta adalah …. 
A. legenda   d.   inzet 
B. judul   e.   lettering 
C. symbol 
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8. Pada peta I jarak antara kota Bantul dan Yogya 2 Cm, sedangkan pada peta II jarak Bantul dan Yogya 6 Cm 
dengan skala 1 : 300.000, maka skala peta I adalah …. 
A. 1 : 100.000    d.    1 : 1.000.000 
B. 1 : 600.000    e.    1 : 1.200.000 
C. 1 : 900.000 

 
9. Perhatikan gambar berikut ini ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jika suatu wilayah mempunyai garis contur seperti tergambar diatas, maka penampang wilayahnya sebagai 
berikut …. 
 
A. . 

 
 

B. . 
 
 

C. . 
 
 

D. . 
 
 

E. . 
 
 
10. Untuk memproyeksikan daerah lintang sedang sangat baik jika menggunakan proyeksi …. 

A. zenital     d.    mercator 
B. silinder     e.    kerucut 
C. unik 

 

11. Perhatikan gambar berikut ! 
 
 
 

 
 
Gambar diatas merupakan simbul yang menggambarkan .... 
A. laut     d.     rawa 
B. perairan    e.     sawah 
C. danau 

 
12. Jika diketahui jarak di peta antara kota X dan Y sejauh 5 Cm, sedangkan skalanya 1 : 5.000.000,maka jarak 

sesungguhnya adalah …. 
A. 25.000.000 Cm    d.    2,5 km 
B. 1.000.000 Cm    e.    0,25 km 
C. 25 Km 

 
13. Salah satu syarat proyeksi peta adalah bentuknya harus sama, yang disebut dengan .... 

A. equivalent    d.   zenithal 
B. equiditant    e.    siliender 
C. conform 
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14. Industri peleburan biji alumunium yang terbesar di Indoensia yang merupakan kerja sama dengan Jepang, 
terdapat di …. 
A. bendungan Aswan  
B. bendungan Asahan  
C. bendungan Gajah Mungkur 
D. bendungan Jatiluhur 
E. Cilegon Jawa Barat 

 
15. Dalam interpretasi peta frekuensi perubahan rona pada citra yang dinyatakan dengan kasar, sedang dan 

halus disebut …. 
A. Rona     d.     asosiasi 
B. Pola     e.    tekstur 
C. bayangan 

 
16. Citra foto yang proses pembuatannya menggunakan spectrum  mulai sinar warna biru sampai sebagian 

warna hijau adalah …. 
A. foto pankromatik   d.    foto inframerah 
B. foto otokromatik   e.    foto elektromagnetik 
C. foto ultraviolet 

 
17. Gambaran suatu obyek yang dibuat dari pesawat udara dengan kamera udara sebagai alat pemotretan 

disebut …. 
A. citra foto    d.    citra inframerah 
B. citra non foto    e.    citra radar 
C. citra dirgantara 

 

18. Data spasial yang  dibentuk oleh kumpulan sel atau pixel dinamakan data …. 
A. data digital    d.   data kualitatif 
B. data vector    e.   data kuantitatif 
C. data raster 

 
19. Berikut ini bukan merupakan data dalam sistem informsi geografi …. 

A. data spasial    d.   data manual 
B. data atribut    e.    data vektor 
C. data raster 

 
20. Salah satu manfaat Sistem Informasi Geografi dalam bidang pertanian dan kehutanan antara lain .... 

A. pemetaan batas areal sebuah waduk 
B. pemetaan lokasi pemukiman dan transmigrasi 
C. perencanaan kota yang berkaitan dengan ruang 
D. informasi potensi fisik dan non fisik desa 
E. inventarisasi lahan kritis 

 
21. Peristiwa turunnya daratan karena peristiwa dislokasi, sehigga seolah-olah permukaan air laut naik 

dinamakan .... 
A. epirogenetik negatif 
B. epirogenetik positif 
C. orogenetik positif 
D. orogenetik negatif 
E. subsidence 

22. Salah satu tipe letusan gunung api yang mempunyai ciri lava cair, tekanan gas sangat tinggi serta letak 
sumber magma sangat dalam disebut tipe letusan .... 
A. Merapi  
B. St vincent  
C. Vulkano 
D. Stromboli 
E. perret 
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23. Jika lempeng samodra dan lempeng benua saling bertemu, maka lempeng samodra akan menghujam 
masuk di bawah lempeng benua, peristiwa tersebut dinamakan .... 
A. dislokasi  
B. distorsi   
C. gempa bumi 
D. subduction 
E. tektonisme 

 
24. Beradasarkan letaknya  laut-laut  di Indonesia, termasuk kategori laut .... 

A. pertengahan    d.   ingresi 
B. transgresi    e.   tepi 
C. tengah 

 
25. Salah satu pola aliran sungai, yang arah alirannya searah dengan sungai konsekuen dan bermuara di sungai 

subsekuen dinamakan pola aliran 
A. sungai reskuen    d.   sungai anteseden 
B. sungai subsekuen   e.   Sungai insekuen 
C. sungai obsekuen  

 
26. Mengingat iklim di negara kita adalah tropis dengan curah hujan yang banyak, maka penghancuran batuan 

yang paling banyak terjadi  adalah    .... 
A. pelapukan mekanik   d.   pelapukan organik 
B. pelapukan kimiawi   e.   pelapukan angin 
C. pelapukan insolasi 

 
27. Tanah yang menjadi endapan lumpur yang dibawa oleh aliran sungai dinamakan .... 

A. tanah podzolik    d.   tanah pasir 
B. tanah humus    e.   tanah organosol 
C. tanah alluvial 

 
28. Daerah Nusa Tenggara Timur banyak terdapat sabana dan stepa sebagai akibat suhu udara yang tinggi 

dengan curah hujan yang sedikit, menurut W Kopen daerah tersebut mempunyai iklim .... 
A. Bw     d.   Aw 
B. Am     e.   Cw 
C. Af 
 

29. Dalam 1 m3 udara yang bersuhu 230 C, terdapat uap air sebanyak 45 gram/m3, dan pada suhu tersebut 
maximum dapat dikandung 75 gram / m3, maka kelembaban mutlaknya adalah .... 
A. 23     d.   120 
B. 45     e.   160 
C. 75 

 
30. Awan yang berbentuk seperti kelambu putih yang halus dan rata menutup seluruh langit, sehingga nampak 

cerah disebut .... 
A. Cirrus     d.   nimbostratus 
B. cirru cumulus    e.   cirrostratus 
C. alto cumulus 

 
31. Penyebaran panas yang terjadi sebagai akibat gerakan udara panas secara horisontal dan menyebabkan 

udara di sekitarnya juga ikut panas disebut .... 
A. konveksi    d.   konvergensi 
B. turbulensi    e.   adveksi 
C. konduksi 
 

32. Faktor yang paling berpengaruhi terhadap tinggi rendahnya suhu di permukaan bumi adalah .... 
A. air tanah    d.   sinar matahari 
B. suhu udara    e.   cuaca dan iklim 
C. jenis tanah 
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33. Jenis flora dan fauna di Indonesia banyak mempunyai persamaan dengan flora dan fauna di dunia, 
terutama di wilayah .... 
A. neartik     D.   ethiopian 
B. oriental     E.   australian 
C. paleartik 

 
34. Jenis binatang yang dilindungi di wilayah cagar alam Rimbo Panti Sumatra Barat  adalah .... 

A. babi rusa, gajah   
B. ayam hutan, kerbau liar   
C. siamang, tapir 
D. gajah, badak, banteng 
E. buaya, banteng 

 
35. Diantara ciri planet adalah sebagai berikut .... 

A. tidak mempunyai sinar sendiri 
B. selalu nampak berkedip 
C. sinarnya sangat terang 
D. berputar mengelilingi bumi 
E. orbitnya mendekati bumi 

 
36. Diantara sekian banyak teori tentang terjadinya tata surya adalah bahwa pada suatu saat sebuah bintang 

yang hampir sama besarnya dengan matahari melintas dekat matahari hal tersebut menimbulkan pasang 
pada matahari yang berbentuk cerutu, yang lama kelamaan berubah menjadi planet yang ada sekarang, 
teori tersebut dikemukakan oleh .... 
A. Chamberlin dan Moulton  d.   Imanuel Kant 
B. Jeans Jeffries    e.   Fred Hoyle 
C. Gerard P. Kuiper 

 
37. Yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah .... 

A. semua yang ada di alam yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia 
B. semua hasil alam yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia 
C. semua kekayaan alam dan hasil budaya yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia 
D. semua hasil tambang yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia 
E. semua hal yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia 

 
38. Pembagian sumber daya alam menjadi sumber daya alam yang cepat habis dan tidak cepat habis, termasuk 

pembagian SDA berdasarkan .... 
A. nilai konsumtifnya   d.   UU No 11 tahun 1976 
B. bentuk dan bahannnya   e.   potensinya 
C. pembentukannya 
 

39. Tambang batu bara di Indonesia banyak terdapat di daerah .... 
A. Sulawesi Selatan   d.   Bengkulu 
B. Batam      e.    Sumatra Barat 
C. Lampung 

 
40. Di daerah A pada tahuan 2008 mempunyai jumlah penduduk  4 juta dengan komposisi; jumlah usia dewasa 

3,5 juta jiwa, jumlah usia tua 1 juta jiwa, maka angka ketergantungannya adalah .... 
A. 11     d.     14 
B. 12.     e.     15 
C. 13. 

 
41. Salah satu indikator keberhasilan menjalankan program keluarga berencana antara lain .... 

A. regrouping sekolah dasar 
B. berkurangnya pengangguran 
C. sulitnya mencari angkatan kerja 
D. kualitas penduduk meningkat 
E. mudahnya mencari pekerjaan 
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42. Indonesia pada tahun 2008 mempunyai jumlah penduduk 210 juta jiwa dengan perkembangan  1 %, jika 
tidak ada usaha untuk mengendalikannya, maka penduduk Indonesia  akan berlipat dua pada tahun .... 
A. 2060     D.   2075 
B. 2065     E.   2078 
C. 2070 

 
43. Salah satu negara yang mempunyai pertambahan penduduk 0 % sehingga mempunyai bentuk piramida 

penduduk stationer adalah .... 
A. Amerika    D.    China 
B. Swedia     E.     Australia 
C. Jepang 

 
44. Salah satu tujuan relokasi industri adalah .... 

A. alih teknologi    D. membuka lapangan kerja 
B. menambah devisa   E.  memperluas pemasaran 
C. mengurangi pengangguran 

 
45. Row material oriented industri adalah kategori industri yang sangat baik jika lokasinya .... 

A. dekat dengan pasar 
B. dekat dengan konsumen 
C. dekat dengan sumber tenaga 
D. dekat dengan bahan baku 
E. dekat dengan bahan tambang 

 
46. Pola pemukiman desa di Indonesia sangat bervariasi, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh .... 

A. mata pencaharian   D.   stabilitas pemerintahan 
B. pendapatan penduduk   E.   kemampuan penduduk 
C. kondisi alam 

 
47. Salah satu yang menjadi potensi non fisik desa adalah .... 

A. tanah yang subur   D.   gotong royong 
B. adat istiadat    E.   sifat toleransi 
C. keadaan iklim 
 

48. Perhatikan gambar berikut ! 
 
 

 
 
 

Berdasarkan gambar diagram diatas, berapa besarnya indeks konektivitas wialayah tersebut .... 
A. 0,8   D.   2,2 
B. 1,25   E.   2,8 
C. 1,50 

 
49. Beberapa contoh negara berkembang antara lain; Indonesia, Brunai, Argentina dll, yang mempunyai ciri 

sebagai berikut .... 
A. perkembangan penduduk kecil 
B. kualitas penduduk tinggi 
C. stabilitas nasional yang mantap 
D. sebagian besar penduduk usia dewasa 
E. banyak mempunyai masalah sosial 

 
50. Negara-negara di dunia selalu berpacu untuk memajukan industrinya, tak terkecuali di Asia, misalnya 

negara Jepang dan negara .... 
A. Korea Selatan  D.   Brunei Darussalam 
B. Korea Utara  E.   Myanmar 
C. Singapura 


