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TRY OUT UJIAN NASIONAL 022 
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. Kajian pokok geografi ditekankan pada …. 

A. proses alam dan sosial 
B. gejala alam dan sosial 
C. obyek formal geografi 
D. obyek material geografi 
E. keadaan alam dan lingkungan 

 
2. Geografi sebagai pengetahuan tentang gejala geosfer, di dalamnya mengandung pengertian bahwa .... 

A. akibat dari adanya persamaan geosfer 
B. akibat dari terjadinya perbedaan gejala geosfer 
C. faktor penyebab terjadinya persamaan gejala geosfer 
D. faktor penyebab terjadinya perbedaan gejala geosfer 
E. faktor penyebab sekaligus mencari jawaban mengapa terjadi persamaan dan perbedaan gejala geosfer 

 
3. Berikut ini merupakan fenomena sosial budaya dalam obyek studi geografi adalah .... 

A. jenis tanah  
B. curah hujan  
C. pola gerakan angin 
D. pola permukiman 
E. persebaran vegetasi 

 
4. Geografi mengkaji dan menganalisis gejala atau masalah alam dan sosial yang terjadi di permukaan bumi, 

ini merupakan .... 
A. obyek formal geografi  
B. obyek material geografi   
C. ruang lingkup geografi 
D. tujuan studi geografi 
E. sasaran studi geografi 

 
5. Daerah dataran tinggi seperti Dieng, memiliki suhu udara yang dingin dan sejuk, kemudian dijadikan 

daerah wisata. Hal ini dalam geografi merupakan konsep .... 
A. interaksi dan interdependensi  
B. aglomerasi  
C. morfologi 
D. pola 
E. lokasi 

 
6. Perhatikan aspek-aspek berikut ini : 

1) Tanah    4)    hidrografi 
2) kemampuan teknologi  5)   topografi 
3) kemampuan ekonomi 
Yang termasuk dalam sub sistem fisis dalam pertanian adalah .... 
A. 1 dan 2   
B. 1 dan 3   
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 4 dan 5 
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7. Salah satu bentuk pendekatan keruangan adalah difusi ekspansi yang dapat dilihat, pada perbandingan 
antara ruang dan waktu, adalah .... 

 
 

8. Garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat dengan densitas atau nilai distribusi yang sama 
disebut .... 
A. isohyets  
B. isobar  
C. isopleth 
D. isoterm 
E. isohypse 

 
9. Nur siswa Madrasah Aliyah ingin membuat peta salah satu propinsi di Indonesia, karena keterbatasan 

media, ada bagian wilayah propinsi yang berupa kepulauan tidak bisa tergambar. Sebaiknya digambar 
dimana wilayah tersebut ? 
A. legenda   
B. proyeksi  
C. keterangan 
D. inset 
E. garis tepi 

 
10. Diketahui jarak A dan B pada sebuah peta 20 cm. A terletak pada 30 derajat 15 menit LU dan B terletak 

pada 30 derajat 35 menit LU. Maka skala peta tersebut adalah .... 
A. 1 : 186.000  
B. 1 : 185.000  
C. 1 : 180.500 
D. 1 : 185.000 
E. 1 : 181.000 

 
11. Diketahui sebuah peta kontur mempunyai jarak interval kontur 20 cm, maka peta tersebut berskala .... 

A. 1 : 20.000 
B. 1 : 40.000 
C. 1 : 50.000 
D. 1 : 60.000 
E. 1 : 100.000 

 
12. NOAA adalah nama satelit milik Amerika Serikat yang digunakan untuk memantau bumi khususnya dalam 

bidang ... 
A. Meteorologi dan Hidrologi 
B. Meteorologi dan pertanian 
C. Oceanografi dan pertambangan 
D. Oceanografi dan Meteorologi 
E. Oceanografi dan Hidrologi 

 
13. Berikut ini yang bukan merupakan pemanfaatan citra sarelit Seasat di bidang oseanologi adalah .... 

A. pendeteksian sifat fisik laut yang berupa kadar garam 
B. menentukan nilai suhu permukaan 
C. pengumpulan data meteorologi dan klimatologi 
D. pengamatan pasang surut dan gelombang laut 
E. penelitian erosi, sedimentasi dan perubahan pantai 
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14. Lapisan inti bumi yang merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan nife adalah .... 
A. barisfera  
B. chalkosfer  
C. core 
D. mantle 
E. astenosfera 

 
15. Suatu daerah yang dulunya rata dengan daerah sekitar, kemudian kelihatan lebih tinggi akibat terangkat 

oleh tenaga endogen, disebut .... 
A. graben   
B. horst   
C. slenk 
D. rebahan 
E. lipatan 

 
16. Perhatikan ciri letusan gunung api berikut : 

1) lava sangat encer 
2) terjadi gloedwolk 
3) interval waktu relatif sama 
4) lava sangat kental 
Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, ciri tipe merapi adalah .... 
A. 1 dan 2   
B. 1 dan 3   
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 

 
17. Pusat gempa yang terletak di lapisan kulit bumi bagian dalam disebut .... 

A. episentrum  
B. homoseista  
C. hiposentrum 
D. isoseista 
E. pleistoseista 

 
18. Berikut ini yang termasuk peristiwa post vulkanik adalah …. 

A. makdani 
B. gletser   
C. gelombang pasang 
D. pyroclastik 
E. awan emulsi 

 
19. Perhatikan gambar berikut: 

 
Gambar disamping adalah seismograf yang digunakan untuk mengukur getaran gempa. Jenis getaran 
gempa apakah yang dapat ditangkapnya? 
A. gelombang longitudinal   
B. gelombang transversal   
C. gelombang ralight 
D. gelombang panjang 
E. gelombang horizontal 
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20. Air tanah yang berada pada lapisan yang poreus, disebut dengan air tanah .... 
A. artesis  
B. freatik  
C. dangkal 
D. impermiable 
E. aquifer 

 
21. Air tanah juvenil adalah air tanah yang bersumber dari .... 

A. artesis   
B. preatis   
C. atmosfer 
D. magma 
E. water table 

 
22. Faktor perusak tanah yang paling dominan adalah…. 

A. erosi tanah 
B. pencemaran 
C. kekeringan 
D. kebakaran 
E. polutan 
 

23. Perhatikan gambar berikut : 

 
Disamping adalah gambar hasil erosi pada dinding sungai yang sudah tua. Apa nama kelokan sungai 
seperti gambar disamping? 
A. endapan  
B. oxbowlake  
C. abrasi 
D. erosi 
E. meander 
 

24. Cover crop adalah salah satu usaha mengurangi tingkat erosi tanah dengan cara …. 
A. penanaman bergilir 
B. tanaman penutup lahan 
C. tanaman dengan sistem acak 
D. tanaman jenis kayu keras 
E. penanaman di bagian pinggir lahan 

 
25. Berikut adalah macam-macam usaha konservasi tanah : 

1) pembuatan terasiring 
2) pergiliran tanaman 
3) dam penahan air 
4) penanaman vegetasi penutup 
5) saluran pembuangan air ( SPA ) 
6) penanaman tumbuhan dalam jalur 
Dari berbagai macam usaha konservasi tanah di atas yang termasuk usaha konsevasi secara vegetatif 
adalah…. 
A. 1, 2, 3   
B. 2, 3, 4  
C. 2, 4, 5 
D. 2, 4, 6 
E. 3, 4, 6 
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26. Dari databerikut ini, menurut Schmidt-Ferguson wilayah ini memiliki tipe iklim …. 
No Tahu

n 
Jumlah Bulan 

Basah 
Jumlah Bulan 

Kering 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

6 
7 
8 
7 
7 
8 

2 
3 
3 
2 
3 
3 

A. A 
B. B 
C. C 
D. D 
E. E 

 
27. Junghun membagi iklim berdasarkan .... 

A. ketinggian tempat dan zona vegetasi 
B. temperatur dan penguapan 
C. kebutuhan air untuk irigasi 
D. curah hujan dan temperature 
E. ketinggian tempat dan curah hujan 

 
28. Perhatikan ciri-ciri hutan berikut ini : 

1) Jenis tumbuhannya termasuk tumbuhan tropofit 
2) Mampu menyimpan air tanah yang relatif besar 
3) Sangat dipengaruhi oleh musim 
4) Terdapat tanaman epifit dan liana 
5) Daunnya lebat saat musim hujan 
6) Vegetasinya tahan terhadap kekeringan 
7) Selalu hijau sepanjang tahun 
Ciri hutan musim ditunjukkan oleh .... 
A. 1, 2, 3, 4 
B. 1, 3, 5, 6 
C. 2, 3, 4, 7 
D. 2, 4, 5, 6 
E. 3, 5, 6, 7 

 
29. Suaka margasatwa Gunung Leuser, merupakan suaka marga satwa terbesar di Indonesia. Hewan-hewan 

yang mendapat perlindungan di tempat ini antara lain .... 
A. Badak sumatra, ayam hutan, orang hutan, banteng, kera dan kanau 
B. Gajah, kerbau liar, ayam hutan, lutung, kera, banteng dan tapir 
C. Gajah, badak sumatra, orang utan, tapir, harimau dan berjenis-jenis burung 
D. Orang utan, ayam utan, kambing hutan, rusa, babi hutan dan berjenis-jenis burung. 
E. Orang utan, ayam utan, kambing hutan, rusa, babi hutan dan lutung 

 
30. Berdasarkan produktifitas perorangan, industri yang menghasilkan barang-barang tanpa pengolahan lebih 

lanjut, dinamakan .... 
A. Industri berat   
B. Industri fasilitatif   
C. Industri sekunder 
D. Industri tersier 
E. Industri primer 

 
31. Berdasarkan lokasi penempatannya, raw material oriented industry menekankan pada .... 

A. jumlah tenaga kerja 
B. bahan mentah/bahan baku 
C. sumber tenaga kerja 
D. tempat pengolahan bahan mentah 
E. orientasi daerah pemasaran 
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32. Berdasarkan bahan dasar yang digunakan industri yang seluruh bahan mentahnya diperoleh dari import, 
dinamakan .... 
A. industri fasilitatif   
B. industri ekstarktif   
C. aneka industri 
D. industri campuran 
E. industri trafik 

 
33. Persebaran industri yang berorientasi ke Pulau Jawa di dasarkan pada .... 

A. kesuburan tanah yang baik 
B. terdapat pelabuhan dan posisi dekat dengan Ibu Kota 
C. letak geografisnya yang dekat dengan Australia 
D. bahan baku sudah tersedia 
E. jumlah penduduknya tinggi 

 
34. Industri kertas di Indonesia tidak terdapat di .... 

A. Pematang Siantar  
B. Martapula  
C. Bogor 
D. Cilacap 
E. Banyuwangi 

 
35. Daerah penyokong atau penyuplai kebutuhan masyarakat kota disebut .... 

A. pradesa   
B. desa swadaya  
C. hinterland 
D. the farm village type 
E. developed village 

 
36. Dilihat dari kualitas perkembangannya, kota di Indonesia yang jumlah pesentasenya paling besar yaitu 

pada tahap .... 
A. tryanapolis  
B. megapolis  
C. metropolis 
D. eopolis 
E. polis 

 
37. Perubahan pola keruangan perkotaan dipengaruhi oleh .... 

A. banyaknya sarana hiburan di kota 
B. besarnya jumlah pabrik yang ada di kota 
C. besarnya arus urbanisasi serta banyaknya jaringan transportasi 
D. banyaknya kawasan industri yang didirikan di kota 
E. banyaknya pusat pertokoan yang dibangun di kota 

 
38. Dalam tata ruang kota timbulnya gejala untuk menjauhi titik utama, sehingga menimbulkan pusat-pusat 

baru disebut .... 
A. difusi  
B. segregasi  
C. sentralisasi 
D. desentralisasi 
E. nukleasi 

 
39. Untuk mengetahui potensi penduduk di setiap wilayah digunakan teori yang dipopulerkan oleh .... 

A. Peter Hagget.    
B. K.J. Kansky  
C. Issac Newton 
D. Revenstein 
E. William J. Relley 
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40. Diketahui jumlah penduduk kota A,B,C dan D masing-masing adalah 10.000, 20.000, 30.000 dan 40.000 
jiwa. Jarak kota A-B = 50 km, A-C = 60 km dan A-D = 80 km. Yang interaksinya paling kuat adalah …. 
A. A-C  
B. A-B  
C. A-D 
D. B-C 
E. B-D 

 
 


