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TRY OUT UJIAN NASIONAL 016 
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 jawaban yang tepat! 

 
 

1. Pengelompokan penduduk berdasarkan status social dan ekonomi yang terjadi di wilayah perkotaan, 
misalnya permukiman kumuh, permukiman kelas menengah, dan permukiman elite. Dalam geografi dikaji 
dengan konsep … 
A. lokasi  
B. pola  
C. jarak 
D. keterjangkauan 
E. aglomerasi 

 
2. Jebolnya tanggul Situ Gintung merupakan gejala geografi, cara yang tepat untuk mengkaji gejala tersebut 

adalah dengan pendekatan … 
A. kewilayah  
B. regional   
C. keruangan 
D. ekologi 
E. deskripsi 

 
3. Persamaan kondisi geologi yang terdapat di Amerika Selatan, India, Australia dan Antartika menunjukkan 

bahwa dulunya merupakan satu benua yaitu Gondwana. Hai itu sebagai bukti dari teori … 
A. lempeng tektonik  
B. benua mengapung  
C. kontraksi 
D. undulasi 
E. osilasi 

 
4. Batuan sedimen terdapat pada nomor … 

         
       A        B                     C                   D   E 
 

5. Pada klasifikasi iklim menurut Oldeman, suatu daerah termasuk ke dalam zona agroklimat B apabila 
terdapat hutan basah … 
A. kurang dari 3 kali berurutan  
B. 3 – 4 berurutan  
C. 5 – 6 berurutan 
D. 7 – 9 berurutan 
E. > 9 bulan berurutan 
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6. Di bawah ini merupakan gambar tipe gunung … 

 
 

7. Stasiun pencatat gempa A mencatat gelombang primer pada pukul 19.24’.07” dan gelombang sekunder 
pukul 19.28’.37”. Jarak episentrum gempa dari stasiun A adalah … 
A. 2.500 km  
B. 3.330 km  
C. 3.500 km 
D. 4.000 km 
E. 4.250 km 

 
8. Gambar tersebut menunjukkan di lahan tersebut tejadai gejala … 

 
 

9. Proses terjadinya stalaktit dan stalakmit pada goa kapur seperti pada gambar berikut terbentuk oleh 
aktivitas pelapukan secara … 

 
 

10. Tombolo dan gosong pasir merupakan hasil dari sedimentasi … 
A. terrestrial    
B. fluvial   
C. limnis 
D. marine 
E. glasial 

 
11. Jika pantai di suhu udaranya 300 C. Setiap naik 100 meter suhu turun 0,60 C. Maka suhu akan mencapai 00 

pada ketinggian … 
A. 9 km  
B. 8 km  
C. 7 km 
D. 6 km 
E. 5 km 

A. kimiawi 
B. organis 
C. fisis 
D. mekanis 
E. biologis 

A. Soil creep 
B. Land slide 
C. Rock slide 
D. Land Slide 
E. Subsidence 

A. Maar 
B. Perisai 
C. Pelee 
D. Strato 
E. eksplosif 
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12. Perhatikan pernyataan berikut ! 
1) terasering  
2) guludan   
3) penghilangan gulma 
4) metode mekanik 
5) metode vegetatif 
yang termasuk metode penanggulangan erosi adalah nomor … 
A. 1, 2, 3, dan 4  
B. 1, 3, 4, dan 5  
C. 2, 3, 4, dan 5 
D. 1, 2, 4, dan 5 
E. 3, 4, dan 5 

 
13. Alat yang digunaka untuk mengukur kelembaban udara adalah … 

A. Anemometer 
B. Planimeter  
C. Parheliometer 
D. Higrometer 
E. Fuviometer 

 
14. Awan dengan ciri-ciri seperti bulu burung, terdiri atas kristal-kristal es, berketinggian 6 – 12 km dan tidak 

menimbulkan hujan adalah … 
A. cirrus  
B. stratus  
C. nimbus 
D. cumulus 
E. comulonimbus 

 
15. Gejala La Nina bagi Indonesia menyebabkan … 

A. melemahnya upp welling 
B. menguatnta down welling 
C. udara sepanjang pantai dingin 
D. hujan deras dan banjir 
E. kemarau panjang dan kekeringan 

 
16. Istilah untuk air yang berasal dari atmosfer dan air yang berasal dari magma berturut-turut adalah … 

A. air juvenile dan air vados 
B. air meteorit dan air vados 
C. air meteorit dan air juvenile 
D. air konat dan air tubir 
E. air freatik dan air aquifer 

 
17. Gambar berikut adalah sungai … 

 
 
 

A. Insekuen 
B. Resekuen 
C. Superposed 
D. Anteseden 
E. Reverse 
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18. Berikut ini yang bukan merupakan cirri-ciri sungai stadia muda yaitu … 
A. daya sedimentasi kuat 
B. lembah sungai berbentuk huruf V 
C. daya angkutnya kuat 
D. kadang dijumpai air terjun 
E. daya kikis vertikal kuat 

 
19. Kondisi airnya jernih, kedalaman > 7m, PH netral, ada riak gelombang dan vegetasi terdapat di pinggir saja. 

Adalah cirri-ciri perairan darat yang disebut … 
A. rawa  
B. danau  
C. sungai 
D. laguna 
E. atol 

 
20. Di sebelah timur Jepang merupakan tempat yang kaya akan ikan, hal ini karena daerah tersebut merupakan 

pertemuan antara arus … 
A. kurosiwo dan oyasiwo  
B. katulistiwa dan gulfstream  
C. gulfstream dan Labrador 
D. gulfstream dan kurisiwo 
E. kurosiwo dan labrador 

 
21. Wilayah Neotropik dan Oriental pada peta di bawah ini ditunjukkan oleh nomor … 

 
 

22. Industri minuman ringan dan percetakan cenderung memilih lokasi di kota-kota besar dalam rangka 
memperoleh … 
A. bahan baku  
B. tenaga kerja  
C. pasar 
D. energy 
E. angkutan 

 
23. Ciri-ciri piramida penduduk stasioner adalah … 

A. kematian rendah dan kelahiran rendah 
B. kelahiran tinggi dan migrasi rendah 
C. kelahiran dan kematian sama-sama rendah 
D. kelahiran rendah dan kematian tinggi 
E. kematian rendah dan migrasi tinggi 

 
 
 

A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 2 dan 5 
D. 3 dan 4 
E. 4 dan 5 
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24. Pada tahun 2004 penduduk desa Majumakmur berjumlah 2.052 jiwa. Sampai tahun 2009 terdapat kelahiran 
sebanyak 600 jiwa dan kematian sebanyak 185 jiwa. Penduduk yang datang dan mentap sebanyak 338 jiwa 
dan keluar dari desa tersebut 148 jiwa. Maka jumlah penduduk desa Majumakmur pada akhir tahun 2009 
adalah .. 
A. 3.323 jiwa  
B. 2.973 jiwa 
C. 2.657 jiwa 
D. 2.647 jiwa 
E. 2.351 jiwa 

 
25. Jumlah penduduk wanita usia 22 sampai 32 tahun pada suatu daerah sebesar 23.400 jiwa. Jumlah kelahiran 

hidup dari wanita usia tersebut sebesar 720 jiwa, maka angka kelahiran menurut kelompok umur tersebut 
adalah … 
A. 20 
B. 22 
C. 24 
D. 26 
E. 30 

 
26. Kawasan berikat adalah kawasan yang … 

A. berisi gabungan dari beberapa kawasan industri 
B. terikat dengan jenis industri tertentu 
C. selalu menghadap ke laut 
D. merupakan kawasan industri kecil 
E. letaknya selalu di dalam wilayah pabean 

 
27. Selembar peta dengan skala 1 : 25.000 pada ukuran 50 x 50 cm bila diperkecil menjadi 1 : 100.000 akan 

membutuhkan ruang kertas sebesar … 
A. 156,52 cm2  
B. 156,25 cm2  
C. 155,26 cm2 
D. 126,55 cm2 
E. 125,56 cm2 

 
28. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1) simbol menggambarkan ketampakan wujud mirip dengan unsur yang digambar 
2) dibuat memiliki tingkatan, misalnya kota propinsi dan kabupaten 
3) simbol menggunakan bangunan matematik, misalnya persegi panjang dan lingkaran 
4) mencerminkan bentuk titik, garis dan luasan 
Dari pernyataan di atas, yang mencerminkan arti simbol pictorial dan simbol geometris adalah nomor … 
A. 1 dan 2     D.    1 dan 3 
B. 2 dan 3    E.     2 dan 4 
C. 3 dan 4 

 
29. Perhatikan gambar ruas grafik berikut! 

 
 
Jika panjang tiap ruas garis 2 cm, jika diubah menjadi skala numeric menjadi … 
A. 1 : 2.500.000  
B. 1 : 1.250.000  
C. 1 : 1.000.000 
D. 1 : 250.000 
E. 1 : 125.000 
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30. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1) rona, tekstur, ukuran, bentuk 
2) pola, asosiasi, bayangan 
3) situs, tingkat kecerahan obyek 
4) deteksi, identifikasi, rekognisi 
5) teknik langsung, tidak langsung, analisis 
Unsur-unsur interpretasi citra yaitu nomor … 
A. 1, 2, dan 3  
B. 1, 2, dan 4  
C. 1, 2, dan 5 
D. 2, 3, dan 4 
E. 3, 4, dan 5 

 
31. Diketahui tinggi terbang pesawat 2600 meter, ketinggian obyek yang direkam 200 dan jarak fokus kamera 

120 mm, maka skal foto udarnya adalah … 
A. 1 : 16.500  
B. 1 : 17.500  
C. 1 : 18.000 
D. 1 : 20.000 
E. 1 : 22.000 

 
32.  Bila obyek pada sebuah citra terlihat gelap, hal ini disebabkan … 

A. tekstur obyek yang terekam halus 
B. tekstur obyek agak kasar 
C. intensitas sinar ke obyek besar 
D. situs obyek berasosiasi air 
E. pantulan sinar dari obyek sedikit 

 
33. Digitasi, download, melakukan entri data dengan keyboard, transformasi dalam SIG termasuk tahap … 

A. Input     D.    Analisis 
B. Proses     E.    Hardcopy 
C. Output 

 
34. Proses menyesuaikan koordinat peta yang semula masih dalam koordinat meja digitasi menjadi koordinat 

lintang dan meridian bumi merupakan bagian dari tahapan kerja SIG yaitu tahap… 
A. labeling     D.    editing 
B. konversi     E.     digitasi 
C. anotasi 

 
35. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1) perencanaan tata ruang perkotaan 
2) prediksi ketinggian bajir dan kekeringan 
3) penentuan lokasi pusat pertumbuhan wilayah 
4) prediksi terjadinya gempa 
5) kajian tentang derajat keasaman (pH) tanah 
Yang merupakan contoh pemanfaatan SIG dalam kajian geografi adalah nomor … 
A. 1, 2, dan 3  
B. 1, 3, dan 4  
C. 1, 4, dan 5 
D. 2, 4, dan 5 
E. 3, 4, dan 5 
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36. Mana dari pernyataan tabel berikut yang benar ? 

 Dampak Urbanisasi 

Desa Kota 
A Densitas penduduk tinggi Kurang tenaga kerja 

B Kriminalitas tinggi Pembangunan terhambat 

C Kaum muda enggan bertani Bertambahnya pengangguran 

D Muncul slum area Produktivitas menurun 

E Kemacetan lalulintas Pendidikan tertinggal 

 
37. Perhatian metode penentuan wilayah berikut ! 

1) Bilangan indeks berimbang 
2) Analisis gravitasional 
3) Analisis faktor 
4) Analisis arus 
Metode penentuan batas wilayah fungsional adalah nomor … 
A. 1 dan 2   
B. 1 dan 3  
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 

 
38. Nilai dari indeks konektivitas interaksi dari kota A, B, C, dan D pada gambar berikut adalah … 

 
 

39. Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 
1) angka pengangguran tinggi 
2) angka ketergantungan penduduk tinggi 
3) tingkat harapan penduduk tinggi 
4) pertumbuhan penduduk rendah 
5) tingkat produktivitas rendah 
Indikator negara berkembang ditunjukkan oleh nomor … 
A. 1, 2, dan 3  
B. 1, 3, dan 4  
C. 1, 2, dan 5 
D. 1, 3 dan 5 
E. 2, 4 dan 5 

 
40. Model pengembangan wilayah negara maju di bawah ini disebut bentuk … 

 

A. satelit 
B. linier 
C. radial 
D. memencar 
E. cincin 

A. 0,25 
B. 0,36 
C. 0,50 
D. 0,75 
E. 1,00 


