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TRY OUT UJIAN NASIONAL 010 
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 perkotaan biasanya penduduk akan mengelompok berdasarkan keseragaman seperti adanya 

perumahan elit dan daerah pemukiman kumuh. Sedangkan di daerah pedesaan umumnya masyarakat akan 
mengelompok di daerah bertanah subur. Keadaan tersebut dalam geografi termasuk dalam konsep.... 
a. diferensiasi area 
b. pola 
c. nilai kegunaan 
d. keterkaitan ruang 
e. aglomerasi 

 
2. Ilmu penunjang geografi yang menjelaskan bagaimana bumi terbentuk dan bagaimana bumi berubah dari 

waktu ke waktu adalah.... 
a. geomorfologi 
b. geologi 
c. meteorologi 
d. demografi 
e. pedologi 

 
3. Pengalihan fungsi lahan disekitar DAS Bengawan Solo telah mengakibatkan banjir yang merugikan 

kehidupan penduduk di sekitarnya. Pernyataan tersebut merupakan gambaran analisis geografi yang 
menggunakan pendekatan... 
a. keruangan 
b. kelingkungan 
c. kewilayahan 
d. kompleks wilayah 
e. terpadu 

4. Gejala geografi dapat dijelaskan lebih lanjut melalui grafik dan peta. Ini berarti pengamatan tersebut 
menggunakan prinsip.... 
a. distribusi 
b. interaksi 
c. interelasi 
d. deskripsi 
e. korologi 

 
5. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) persebaran penduduk 
2) persebaran hasil tambang 
3) relief muka bumi 
4) pertumbuhan ekonomi 
5) perbedaan iklim 

Dari pernyataan di atas yang termasuk aspek fisik geografi adalah nomor .... 

a. 1, 2, 3 
b. 1, 3, 5 
c. 2, 3, 4 
d. 2, 3, 5 
e. 3, 4, 5 



  

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

Halaman 2 dari 8 
 

6. Lapisan bumi yang paling dalam tersusun atas nikel dan besi merupakan lapisan... 
a. barisfera 
b. lithosfera 
c. astenosfera 
d. selubung 
e. mantel 

 
7. Suatu bintang yang sangat besar pernah lewat dengan jarak tidak jauh dari matahari. Melintasnta bintang 

itu menyebabkan gelombang pasang sehingga sebagian besar massa matahari terlepas dan terlempar ke 
luar. Bagian massa matahari yang terlempar selanjutnya mengalami pemadatan dan pecah menjadi benda-
benda tersendiri yang disebut planet.. Teori tersebut adalah teori.... 
a. Planetisimal dari Chamberlin 
b. Bintang Kembar dari Lyttleton 
c. Pasang surut dari Jeans-Jeffreys 
d. Kabut dari Kant-Laplace 
e. Proto Palnet dari Kuiper 

 
8. Batuan beku seperti granit, diorit gabro memiliki kristal kristal yang sempurna. Tampilan tersebut 

dikarenakan pada proses pembentukannya... 
a. pembekuan magma berlangsung lambat pada bagian dalam kulit bumi 
b. pembekuan magma pada lapisan kulit bumi dekat permukaan relatif lebih cepat 
c. pembekuan magma dipermukaan bumi dan relatif cepat 
d. pembekuan magma bervariasi antara lambat dan cepat didalam lapisan kulit bumi 
e. magma mengandung banyak mineral batuan 

 
9. Perhatikan gambar berikut! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bentukan muka bumi pada B adalah hasil dari proses.... 
a. lipatan yang membentuk graben 
b. lipatan yang membentuk horst 
c. patahan yang membentuk graben 
d. patahan yang membentuk horst 
e. erupsi gunung berapi 

 
10. Air di dalam pori-pori batuan apabila membeku volumenya akan mengembang. dan menimbulkan tekanan 

sehingga batuan tersebut akan pecah. Proses ini termasuk dalam pelapukan.... 
a. fisik 
b. organik 
c. kimiawi 
d. chemis 
e. biologi 

 
11. Gunung api yang berbentuk seperti danau kecil karena disebabkan oleh letusan gunung api yang bersifat 

eksplosif namun tidak terlalu kuat dan hanya terjadi sekali merupakan gununga api... 
a. perisai 
b. tameng 
c. strato 
d. kerucut 
e. maar 
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12. Faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah.... 
a. iklim, organisme, bahan induk, topografi, waktu 
b. iklim, organisme, bahan induk, tekanan,waktu 
c. iklim, bahan induk, waktu, ketinggian, tutupan vegetasi 
d. bahan induk, waktu, tekstur, tutupan vegetasi, topografi,  
e. bahan induk, organisme,  tekstur, topografi, waktu 
 

13. Lapisan tanah yang berwarna keabu-abuan dan lebih pucat karena banyaknya kandungan mineral yang 
hanyut bersama air hujan terdapat pada horizon... 
a. O 
b. A 
c. B 
d. C 
e. R 

 
14. Pembuatan teras pada lahan pertanian termasuk usaha penurunan erosi dengan metode... 

a. vegetatif 
b. biologi 
c. organik 
d. mekanik 
e. kimia 

 
15. Letak astronomis Indonesia diantara 6 LU dan 11 LS sehingga berada daerah angin pasat dan DKAT, 

sehubungan dengan letak tersebut sekalipun pada bulan musim kemarau sering terjadi hujan... 
a. frontal 
b. orografis 
c. zenithal 
d. badai 
e. lokal 

 
16. Udara bervolume 1 meter kubik mengandung uap air 3 gr dan pada suhu 180 C mengandung uap air 

sebanyak 15 gr . Kelembaban relatif udara tersebut  …. 
a. 0,2 % 
b. 0,20 % 
c. 0,83 % 
d. 20 % 
e. 83 % 
 

17. Suatu kota mempunyai nilai Q = 150%, berdasarkan klasifikasi Schimidt-Ferguson kota tersebut termasuk 
ke dalam tipe iklim... 
a.   A 
b.   B 
c.   C 
d.   D 
e.   E 

 

18. Dalam bulan terkering curah hujan kurang dari 60 mm, tetapi pada bulan basah curah hujannya dapat 
mengimbangi kekurangan pada bulan-bulan kering.Berdasarkan pembagian iklim menurut Kopen kondisi 
tersebut terdapat dalam tipe iklim.... 
a. Af 
b. Aw 
c. Am 
d. Bs 
e. Bw 
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19. Sungai di Kalimantan dan Sumatra dimanfaatkan penduduk untuk dilayari sebagai sarana transportasi, 
karena menurut kontinyuitas aliran airnya termasuk sungai…. 
a. perennial 
b. euphemeral 
c. perodik 
d. musiman  
e. trellis 

20. Laut dangkal yang semula merupakan daratan yang kemudian tenggelam karena naiknya permukaan air 
laut. Naiknya permukaan air laut ini terjadi karena adanya pencairan es secara besar-besaran ketika 
berakhirnya zaman es. Berdasarkan proses terjadinya laut ini disebut 
a. laut transgresi 
b. laut ingresi 
c. laut regresi 
d. laut progresi 
e. laut eksgresi 
 

21. Perhaikan gambar  berikut. 

 

 

 

 

 

Air tanah artesis terletak pada wilayah .... 

a. P     d.    S 
b. Q     e.     T 
c. R  
 

22. Tekstur tanah, kegemburan, dan air tanah merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan flora. 
Unsur-unsur itu disebut... 
a. faktor fisiografik 
b. faktor klimatik 
c. faktor edafik 
d. faktor biota 
e. faktor biotik 

23. Jenis-jenis fauna khas yang terdapat di wilayah Ethiopia adalah.... 
a. singa, orang utan, harimau 
b. zebra, kasuari, singa 
c. gajah, orang utan, kiwi 
d. burung unta, kasuari, gajah 
e. kuda nil, singa, zebra 
 

24. Perhatikan data berikut ini ! 
1) burung maleo 
2) kanguru 
3) walaby 
4) anoa 
5) burung kasuari 
6) badak 
Dari data di atas jenis-jenis fauna yang ada di Indoneia timur adalah nomor ... 
a. 1,2,3 
b. 1.2.4 
c. 2,3,5 
d. 3,4,6 
e. 3,5,6 
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25. Yang dimaksud dengan komposisi penduduk adalah…. 
a. persebaran penduduk berdasarkan    kriteria tertentu 
b. perpindahan penduduk berdasarkan kriteria tertentu 
c. percampuran penduduk dalam suatu wilayah 
d. pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu 
e. pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah 

 
26. Piramida penduduk yang ditandai jumlah penduduk usia muda seimbang dengan jumlah usia tua termasuk 

jenis …. 
a. ekspansif 
b. konstruktif 
c. stasioner 
d. ganda 
e. sistematis 

27. Jumlah penduduk suatu daerah pada tahun 2002 sebanyak 50 juta jiwa. Jumlah penduduk usia 65 tahun ke 
atas sebanyak 2,5 juta jiwa dan penduduk di bawah 15 tahun sebanyak 20 juta jiwa. Berapa Dependency 
rationya ? 
a. 1,25% 
b. 12,5% 
c. 45% 
d. 55% 
e. 81,8% 

28. Berdasarkan jumlah tenaga kerjanya yang dimaksud industri sedang adalah.... 
a. indutri yang jumlah tenaga kerjanya lebih dari 100 orang 
b. industri yang jumlah tenaga kerjanya 20 – 99 orang 
c. industri yang jumlah tenaga kerjanya 5 – 19 orang 
d. industri yang jumlah tenaga kerjanya 1-4 orang 
e. industri yang jumlah tenaga kerjanya 20 – 60 orang 

 
29. Aglomerasi industri memberikan keuntungan ekonomi karena.... 

a. meniadakan pencemaran lingkungan di kawasana industri 
b. penghematan biaya pemakaian fasilitas bersama 
c. memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah di sekitarnya yang pada umumnya terbelakang 
d. menjadikan daerah sekitarnya menjadi lokasi strategis 
e. perizinan yang mudah dan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak 

 
30. Kawasan yang penyebaranannya berkelompok-kelompok dan masih merupakan gabungan dari suatu 

kawasan industri dan lokasinya tidak jauh dari pelabuhan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan 
eksport dan import disebut dengan... 
a. kawasan industri 
b. kawasan berikat 
c. zona industri 
d. lokasi industri 
e. pusat pertumbuhan 

 
31. Perhatikan gambar sebagai berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

Gambar peta di atas merupakan hasil 
proyeksi…. 

a. azimuthal 
b. silinder 
c. limas 
d. kerucut 
e. mercator 

 



  

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

Halaman 6 dari 8 
 

32.  0           1            2            3 cm 
             

        0                                        15 km            Jika diubah dalam skala angka menjadi .... 

a. 1 :  5.000 

b. 1 :  50.000 

c. 1 : 150.000 

d. 1 :  300.000 

e.    1 :  500.000 

 
33. Hasil pengukuran kota A dan B di peta 10 cm dan back azimuth A terhadap B  adalah 300 0. Bila skala peta 

tersebut adalah 1 : 500.000 maka jarak sebenarnya A – B dan azimuth A terhadap B adalah... 
a. 5 km dan 600 
b. 5 km dan 1200 
c. 50 km dan 600 
d. 50 km dan 1200 
e. 500 km dan 1200 

 
34. Jarak antara titik A dan B pada peta berskala 1 : 500.000 adalah 10 cm. Peta teesebut diperbesar manjadi 4 

kali, maka jarak A dan B di lapangan... 
a. 5 km 
b. 12,5 km 
c. 20 km 
d. 50 km 
e. 200 km 

 
35. Kehalusan atau kekasaran obyek seperti hutan belukar berstruktur kasar sedangkan padi yang sama 

tingginya berstruktur halus dalam interpretasi foto udara disebut…. 
a. rona 
b. struktur 
c. bayangan 
d. tekstur 
e. asosiasi 

 
36. Spektrum sinar biru hingga hijau menghasilkan foto... 

a. ultraviolet 
b. ortokromatik 
c. pankromatik 
d. inframerah 
e. infra merah dekat 

 
37. Sensor yang proses perkamannya melalui proses kimiawi disebut  sensor... 

a. magnetik 
b. elektronik 
c. fotografik 
d. satelit 
e. pankromatik 

 
38. Salah satu manfaat foto udara adalah untuk mengetahui.... 

a. batas wilayah 
b. struktur tanah 
c. jenis tanah 
d. tanah basah, tanah kering 
e. curah hujan 
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39. Yang dimaksud dengan sistem informasi geografi adalah... 

a. ilmu untuk memmperoleh informasi geografi 
b. pengelolaan data geografi yang didasarkan pada kerja komputer 
c. gambaran obyek geografi 
d. ilmu untuk memperoleh foto udara tentang obyek 
e. ilmu untuk memperoleh informasi geografi dengan menggunakan komputer 

 
40. Penggunaan perangkat keras untuk mengubah data dari lembar peta ke dalam bentuk digital serta 

menyimpannya ke komputer adalah.... 
a. digitizer 
b. printer 
c. plotter 
d. disk drive 
e. disket 

 
41. Sumber data dalam SIG terdiri atas data teristris, data peta dan dat pengindraan jauh. Yang termasuk data 

teristris adalah... 
a. foto udara 
b. citra satelit 
c. data curah hujan 
d. peta topografi 
e. spektrum elektromagnetik 

 
42. Alat untuk menghasilkan out put dalam SIG, dapat berupa …. 

a. layar display, plotter dan printer 
b. scanner, digitizer dan data digital 
c. komputer, penyimpanan data dan peta digital 
d. plotter, digitizer dan scanner 
e. peta cetakan, scanner dan komputer 

 
43. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh sehingga memungkinkan penduduk mencoba 

cara-cara baru dalam mengatasi kesulitan merupakan salah satu ciri desa... 
a. Tradisional 
b. swadaya 
c. swakarya 
d. swasembada 
e. swakarsa 

 
44. Pola persebaran desa di daerah pegunungan kapur adalah... 

a. tersebar 
b. berkelompok 
c. memanjang 
d. memusat 
e. mengelilingi fasilitas tertentu 

 
45. Perhatikan gambar zona struktur ruang kota berikut! 
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Zona Urban Fringe ditunjukkan oleh nomor... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

 
46. Perhatikan data jumlah penduduk sebagai berikut : 

KotaA= 50.000                                                                                                                                                                                                                                              
Kota B = 40.000 
Kota C = 30.000. 
Jarak A - B = 50 km, 
Jarak B - C = 30 km, 
Jarak A - C = 35 km.  
Berapakah kekuatan interaksi kota AB? 
a. 36 
b. 62,5 
c. 200 
d. 1800 
e. 800.000 

 
47. Wilayah berikut ini yang termasuk dalam wilayah pembangunan utama C adalah... 

a. Sumatra Selatan 
b. Jambi 
c. Kalimantan Timur 
d. Jawa Tengah 
e. Maluku 

 
48. Tempat sentral berhierarki 4 (K=4) disebut juga dengan…… 

a. kasus pasar optimum 
b. situasi administrasi yang optimum 
c. situasi lalu lintas yang optimum 
d. populasi ambang 
e. kutub pertumbuhan 

 
49. Kondisi kesehatan penduduk di negara maju yang baik menjadikan...lebih tinggi dibanding negara 

berkembang 
a. angka kematian bayi 
b. angka harapan hidup 
c. angka kematian ibu 
d. tingkat kelahiran 
e. tingkat mobilitas penduduk 

 
50. Ciri negara maju adalah.... 

a. teknologi baru digunakan dalam industri 
b. kesejahteraan penduduk mulai meningkat 
c. masih dalam taraf pembangunan 
d. sektor perindustrian meningkat pesat 
e. pendapatan perkapita mulai meningkat 

 


