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TRY OUT UJIAN NASIONAL 012 
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. Bentang alam yang tersebar di permukaan bumi sangat beraneka ragam. Ada daerah kaya sebagai penghasil 
minyak, ada juga daerah kaya  karena keindahan alamnya. Hal ini  merupakan prisip dalam geografi yaitu … 
a. deskripsi   
b. korologi      
c. penyebaran 
d. interelasi 
e. interdependensi 

 
2. Di daerah Yogyakarta masyarakatnya banyak yang menggunakan sepeda dibandingkan dengan masyarakat 

di daerah Gunungkidul karena perbedaan topografi. Mereka mengatakan bahwa sepeda sangat berguna 
dan penting dalam melaksanakan aktivitas keseharian. Hal ini merupakan konsep … 
a. pola  
b. morfologi  
c. nilai kegunaan 
d. lokasi 
e. jarak 
 

3. Obyek formal geografi adalah cara pandang dan cara berpikir mengenai fenomena geosfer melalui analisis 
dengan menggunakan 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 

 
4. Tanggal 2 Maret 2007 daerah Jabodetabek dilanda banjir yang sangat besar. Menurut informasi dari 

berbagai media massa banjir ini disebabkan oleh faktor alam (hujan lebat dan lama) serta factor manusia 
yang tidak mengindahkan hijaunya kawasan hutan dan daerah resapan air. Berarti dalam ada 
ketidakselarasan antar unsure atau komponen di daerah Jabodetabek. Hal ini dalam geografi dikaji dengan 
menggunakan pendekatan … 
a. lokasi  
b. kompleks wilayah   
c. kelingkungan 
d. keruangan 
e. arreal differentiation 

 
5. Berdasarkan struktur pengkajian dan system analisis, geografi dibagi menjadi … 

a. geografi sistematis dan geografi tradisional 
b. geografi terpadu dan geografi terintegrasi 
c. geografi ortodok dan geografi sistematik 
d. geografi ortodok dan geografi terpadu 
e. geografi manusia dan geografi  wilayah 
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6. Perhatikan skala grafik berikut ini ! 
0     2cm 

    
0 4km 
Gambar di atas jika diubah dalam skala numeric menjadi … 
a. 1 : 100.000    d.     1 : 400.000 
b. 1 : 200.000    e.     1 : 500.000 
c. 1 : 300.000 

 
7. Lapisan Silisium Alluminium dan Silisium Magnesium pada struktur lapisan kulit bumi terletak pada … 

a. inti dalam    d.     barisfer 
b. litosfer     e.     inti luar 
c. pedosfer 

 
8. Lapisan inti dalam terdiri dari bahan … 

a. besi padat    d.     aluminium cair 
b. silicon padat    e.     silisium magnesium 
c. silicon alumunium 

 
9. Perhatikan gambar wilayah kelautan sebagai berikut ! 

 
Zona abisal ditunjukkan oleh huruf … 
a. A     d.    D 
b. B     e.    E 
c. C 

 
10. Obyek dan pengguna pada bagan penginderaan jauh berikut ini ditunjukkan oleh nomor … 

 
 

a. 1 dan 3   d.       5 dan 7 
b. 2 dan 4   e.       3 dan 7 
c. 3 dan 5 

 
11. Sumber gas belerang yang merupakan salah satu bentuk gejala pasca-vulkanik disebut … 

a. mofet   d.      solfatar 
b. fumarol   e.      term 
c. makdani 
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12. Menurut Escher tipe letusan sangat dipengaruhi oleh … 
a. besarnya gunung, tekanan gas, dan banyaknya lava 
b. tingginya gunung, takanan gas, dan kekentalan magma 
c. kedalaman dapur magma, tekanan gas, dan viskositas magma 
d. kedalaman dapur magma, kandungan magma, dan viskositas magma 
e. besarnya gunung, kedalaman gunung, dan tekanan gas 

 
13. Gerakan epirogenesa positif ditandai dengan adanya … 

a. gelombang tsunami 
b. pantai yang naik 
c. teras-teras di tebing pantai 
d. pantai semakin kea rah daratan 
e. gempa tektonik 

 
14. Gambar di samping merupakan gunung berapi dengan tipe… 

a. perisai   
b. strato   
c. maar 
d. hawai 
e. linear 

 
15. Stasiun pencatat gempa menerima data gelombang primer pada jam 7.20’.25’’ WIB dan disusul dengan 

gelombang sekunder pada jam 7.26’.25’’ WIB. Maka dapat diperkirakan jarak stasiun pencatat gempa ke 
episentrum sebesar … 
a. 4.000 km    d.    7.000 km 
b. 5.000 km    e.    8.000 km 
c. 6.000 km 

 
16. Suhu udara daerah Tanjung Priok pada keadaan normal 270 C. Suhu udara di daerah Puncak Bogor yang 

terletak pada ketinggian 1.500 di atas permukaan air laut adalah … 
a. 160 C     d.      190 C 
b. 170 C     e.      200 C 
c. 180 C 

 
17. Efek rumah kaca (green house effect) dan pemanasan global sebenarnya diakibatkan oleh … 

a. penggunaan freon (CFC) semakin meningkat 
b. kadar oksigen yang semakin meningkat 
c. komposisi karbondioksida (CO2) yang meningkat 
d. jumlah penduduk yang cukup banyak 
e. makin banyaknya rumah susun di perkotaan 

 
18. Berikut ini urutan-urutan yang benar pada peristiwa siklus hidrologi adalah …. 

a. perkolasi, infiltrasi, limpasan dan evaporasi 
b. limpasan, evaporasi, infiltrasi dan koagulasi 
c. evaporasi, kondensasi, presipitasi, limpasan dan infiltrasi 
d. infiltrasi, perkolasi, limpasan dan evaporasi 
e. kondensasi, presipitasi, infiltrasi dan evaporasi 

 
19. Danau Toba menurut proses terjadinya termasuk ke dalam jenis danau … 

a. tektonik     d.     buatan 
b. vulkanik     e.     karst 
c. vulkano-tektonik 
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20. Koppen membagi persebaran iklim di dunia dengan mendasarkan pada … 
a. curah hujan dan tekanan udara 
b. curah hujan dan suhu udara 
c. kelembaban udara dan ketinggian tempat 
d. keadaan meorfologi dan curah hujan 
e. ketinggian tempat dan jenis vegetasi 

 
21. Pada suhu normal banyaknya uap air yang ada dalam 1 m3 udara adalam 15 gram. Jika jumlah uap air 

maksimum yang dapat dikandung adalah 20 gram, maka kelembaban relatifnya adalah … 
a. 50 %     d.     85 % 
b. 60 %     e.      95 % 
c. 75 % 

 
22. Suatu daerah disebut dengan desa, apabila terdiri dari unsur-unsur pembentuknya, yaitu … 

a. tata kehidupan, dusun dan daerah 
b. norma, penduduk dan tata kehidupan 
c. penduduk, dusun dan daerah 
d. daerah, penduduk dan tata kehidupan 
e. daerah, dusun dan tata kehidupan 

 
23. Ketebalan lapisan udara (atmosfer) di daerah ekuator lebih tebal dibandingkan dengan daerah kutub. 

Penyebabnya adalah … 
a. ekuator lebih banyak dan lama menerima sinar matahari 
b. ekuator banyak ditumbuhi flora dan fauna 
c. daerah kutub udaranya terlalu ekstrim 
d. daerah kutub banyak diselimuti salju abadi 
e. ekuator lebih banyak hujan dibandingkan dengan kutub 

 
24. Daerah Cianjur mempunyai bulan basah sebanyak 5 bulan dan bulan keringnya 3 bulan. Besar indeks nilai Q 

berdasarkan tipe iklim menurut Schmidt-Ferguson adalah … 
a. 25     d.     80 
b. 40     e.     100 
c. 60 

 
25. Indonesia merupakan daerah yang rawan akan gempa bumi, tsunami dan gunung meletus. Di wilayah 

Indonesia terdapat tempat pertemuan tumbukan tiga lempeng besar litosfer, yaitu lempeng … 
a. Indo-Australia, Pasifik dan Eurasia 
b. Asia, Indonesia dan Filipina 
c. Afrika, Eurasia dan Indo-Australia 
d. Indonesia, Eurasia dan Pasifik 
e. Pasifik, Amerika dan Afrika 

 
26. Desa yang telah maju dan mampu memanfaatkan potensi fisik serta non-fisiknya secara optimal dinamakan 

desa … 
a. swadaya     d.    swakarsa 
b. swakarya    e.    swatantra 
c. swasembada 

 
27. Kawasan di luar batas kota dan merupakan pusat kegiatan dalam skala kecil disebut … 

a. inti  kota     d.    urban 
b. kota satelit    e.    urbanfringe 
c. hinterland 
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28. Berdasarkan kondisi fisiknya, daerah yang cepat berkembang adalah 
a. rawa  
b. berbukit-bukit  
c. dataran rendah 
d. pegunungan 
e. dataran tinggi 

 
29. Perhubungan dan lalulintas antara kota dengan desa sekitar sangat penting karena… 

a. hubungan antar warga makin erat 
b. penduduk kota lebih dinamis 
c. daerah sekitar berpenduduk padat 
d. daerah sekitar sebagai pemasok bahan mentah 
e. daerah kota merupakan pusat kegiatan 

 
30. Sistem Informasi Geografi (SIG) memiliki keunggulan dalam mengelola data geografi, diantaranya adalah … 

a. biayanya cukup murah 
b. otomasti dan cepat 
c. meminimalisasi kesalahan 
d. pencapaian hasil berupa data manual 
e. pemantauan dan penelitian mudah 

 
31. Jika kamu bepergian di daerah dataran tinggi, maka biasanya permukiman penduduknya membentuk suatu 

pola … 
a. tersebar secara merata 
b. bergerombol pada kesuburan lahan tertentu 
c. radial mengelilingi fasilitas tertentu 
d. linier mengikuti alur sungai 
e. memusat di daerah-daerah persawahan 

 
32. Berikut ini yang merupakan dampak negative urbanisasi bagi daerah perkotaan adalah … 

a. berkurangnya penduduk kota 
b. munculnya daerah slum 
c. sulitnya mendapatkan tenaga kerja terdidik 
d. masyarakat kota semakin rasional 
e. terhambatnya pembangunan di desa 

 
33. Menurut J.W. Alexander, wilayah fungsional sbagai nodal region karena dalam wilayah ini terdapat … 

a. satu aktivitas  
b. lebih dari satu aktivitas  
c. pusat aktivitas 
d. fasilitas social 
e. fasilitas umum 

 
34. Berikut ini yang termasuk dalam cirri-ciri masyarakat kota adalah … 

a. masyarakat homogen 
b. agama homogen 
c. mata pencaharian mayoritas agraris 
d. masyarakatnya majemuk 
e. memegang teguh norma adat 
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35. Perhatikan teori keruangan kota menurut Bintarto berikut ! 
Dari skema di samping, nomor 1 dan 5 adalag adalah daerah … 
a. city dan suburban 
b. rural dan urban fringe 
c. suburban dan suburban fringe 
d. city dan rural 
e. urban fringe dan suburban fringe 

 
36. Salah contoh wilayah nodal adalah … 

a. pesisir pantai 
b. perkebunan tembakau 
c. di lereng gunung berapi 
d. yang memiliki suhu 260 C 
e. persebaran para pekerja di pelabuhan 

 
37. Teori kutub pertumbuhan adalah … 

a. pertumbuhan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda 
b. pertumbuhan muncul secara serentaj di semua tempat 
c. pertumbuhan dipengaruhi oleh aspek alamiah 
d. pertumbuhan muncul karena dipengaruhi oleh aspek social 
e. proses pembangunan terjadi dengan sendirinya 

 
38. Negara Indonesia pernah mengalami take off (lepas landas) pada era Orde Baru menurut tahapan 

perkembangan negara dari Rostow. Berikut ini merupakan cirri tahap tinggal landas adalah …. 
a. kegiatan ekonomi sektor produksi terus berkembang 
b. pertumbuhan ekonomi berlangsung terus-menerus 
c. secara umum, masyarakat belum produktif 
d. masyarakat sedang mengalami perubahan di segala bidang 
e. semakin banyak industri modern 

 
39. Angin adalah massa udara yang bergerak dari daerah … 

a. dataran rendah ke dataran tinggi 
b. pesisir pantai ke daratan 
c. bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah 
d. bertekanan rendah ke daerah bertekanan tinggi 
e. pegunungan ke daerah lembah 

 
40. Lapisan atmosfer yang di dalamnya terjadi dinamika cuaca seperti angin, badai, hujan, petir, dan halilintar 

adalah … 
a. termosfer 
b. ionosfer 
c. troposfer 
d. eksosfer 
e. stratosfer 

 


