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TRY OUT UJIAN NASIONAL 028 
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. Di Karimunjawa ikan sangat murah dibandingkan dengan didaerah semarang. Hal ini disebabkan 
karimunjawa letaknya jauh dan terpencil. Penjelasan tersebut merupakan konsep…. 
A. Aglomerasi   
B. Keterjangkauan   
C. Lokasi 
D. Morfologi 
E. Diferensiasi area 

 
2. Adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari Negara satu ke Negara lai untuk meningkatkan 

taraf hidup dikaji dalam prinsip ……. 
A. Persebaran    
B. Interaksi    
C. interelasi  
D. interdependensi 
E. korologi 

 
3. Berdasarkan letak lintangnya Indonesia terletak 6º Lu - 11º LS dan 95º BT - 141º BT. Hal ini mengakibatkan 

A. Indonesia mempunyai iklim tropis 
B. Banyak terdapat hujan 
C. Menerima panas sepanjang tahun 
D. Mempunyai 3 daerah waktu 
E. Mempunyai jenis tanah vulkanis  

 
4. Seorang yang ingin mencirikan pabrik dekat dengan lingkungan pemukiman memerlukan kajian yang 

mendalam. Dalam geografi hal ini bias dianalisis dengan menggunakan pendekatan ….. 
A. keruangan    
B. kewilayahan   
C. kelingkungan 
D. kompleks wilayah 
E. interelasi 

 
5. Disetiap peta terdapat komponen yang berfungsi untuk menjelaskan simbol peta. Komponen tersebut 

adalah …. 
A. judul   
B. legenda   
C. inset 
D. lettering 
E. simbol 

 
6. Bentang alam selalu cepat berubah. Oleh karena itu, pada pembuatan peta diperlukan unsur…. 

A. tahun pembuatan   
B. lettering   
C. inset  
D. indeks 
E. judul 
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7. Prinsip yang dipegang dalam membuat peta dimana bentuk permukaan bumi dipertahankan adalah 
prinsip…. 
A. Equidistant   
B. Equivalent   
C. Conform 
D. Persamaan 
E. Equilibrium 

 
  

8. Jika suatu peta X memiliki skala 1 : 450.000 akan diperbesar 1,5 kali, maka skala peta sekarang adalah …. 
A. 1 : 675.000  
B. 1 : 350.000  
C. 1 : 300.000  
D. 1 : 600.000 
E. 1 : 900.000 

 
 
9. Diketahui jarak A – B di peta X adalah 3 cm. jarak A – B di peta Y adalah 5 cm, jika skala peta X adalah 1 : 

200.000, maka skala peta Y adalah …. 
A. 1 : 400.000   
B. 1 : 800.000  
C. 1 : 100.000  
D. 1 : 600.000 
E. 1 : 120.000 

 
 

10. Apabila antara dua garis kontur masing-masing berketinggian 300 m dan 325 m, skala peta topografinya 
adalah ….. 
A. 1 : 100.000  
B. 1 : 50.000  
C. 1 : 25.000 
D. 1 : 15.000 
E. 1 : 10.000 

 
 

11. Apabila skala berikut diubah dalam bentuk skala angka menjadi …. 
 
 
 

A. 1 : 800.000    
B. 1 : 600.000    
C. 1 : 200.000 
D. 1 : 100.000 
E. 1 : 160.000 
 
 

12. Bila objek pada sebuah citra foto udara terlihat gelap, hal ini disebabkan oleh ….. 
A. tekstur objek halus  
B. tekstur objek kasar  
C. pantulan sinar dari objek sedikit 
D. intensitas cahaya besar 
E. situs objek terpencil 

 
13. Peta dengan skala 1 : 2.000.000 termasuk jenis peta skala …. 

A. kecil   
B. sedang   
C. besar  
D. kadaster 
E. geografi 

6 0 
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14. Suatu pengambilan foto udara dilakukan dengan menggunakan kamera yang panjang fokusnya 5 cm dan 
ketinggian pemotretan 1.500 mdpl. Jika ketinggian objek yang dipotret 500m , maka skala foto udara 
tersebut adalah …. 
A. 1 : 20.000    
B. 1 : 200.000   
C. 1 : 2000  
D. 1 : 200 
E. 1 : 20 

 
15. Kenampakan objek sekolah dan rumah dapat diberikan melalui unsure …. 

A. Bayangan   
B. Pola   
C. Warna  
D. Bentuk atap 
E. Situs 

 
16. Berikut ini adalah data yang dikelola atau diolah dalam system informasi Geografis, yaitu …. 

A. Data raster dan data statistic 
B. Data raster dan data atribut 
C. Data statistik dan data monografis 
D. Data raster dan data vector 
E. Data spasial dan data atribut 

 
17. Alat yang digunakan untuk memindahkan data lapangan ke dalam peta magnetic (data digital) disebut ….. 

A. Digitizer   
B. Plotter   
C. Printer  
D. RAM 
E. Software 

 
18. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi perangkat lunak (software) adalah …. 

A. penyimpanan data  
B. mencetak data  
C. pengecekan dan pemasukan data 
D. manipulasi data 
E. data hasil dan prosentase 

 
19. Di bawah ini yang bukan merupakan input data SIG adalah…. 

A. peta dan foto udara  
B. hasil survey lapangan  
C. peta dan data teresterial  
D. foto udara dan citra 
E. foto dan tabel 

 
20. Analisis garis dan bidang dalam SIG dapat digunakan untuk menentukan wilayah dalam radius tertentu 

misalnya daerah …. 
A. jumlah penduduk    
B. daerah tepian sungai  
C. rawan gempa dan rawan penyakit 
D. rawan kriminalitas 
E. ketinggian ditambah luas 

 
21. Menurut Departemen perindustrian, industri dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu …. 

A. hilir, hulu, padat karya, padat modal 
B. kimia dasar, logam dasar, aneka industri, industri kecil 
C. berat, ringan, primer, sekunder 
D. keluarga, sedang, besar, tersier 
E. PMDN, PMA, ringan, berat  
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22. Kegiatan industri yang bersifat padat karya umumnya ditempatkan didaerah …. 
A. pusat bahan mentah  
B. pemusatan penduduk  
C. yang topografinya datar  
D. dekat pelabuhan 
E. pemasaran 

 
23. Industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi adalah industri…. 

A. ekstratif    
B. primer   
C. hulu  
D. hilir 
E. trafik 

 
24. Kawasan yang berada di wilayah Pabean Indonesia yang berfungsi untuk menyimpan, mengolah dan 

mendistribusikan barang yang akan di ekspor dan di impor disebut …. 
A. Kawasan industri  
B. Kawasan berikat  
C. Aglomerasi Industri 
D. Kerja sama industri 
E. Relokasi industri 

 
25. Yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2 pada gambar disamping adalah …. 

A. graben dan horst  
B. sinistral dan dekstral 
C. antiklinal dan sinklinal 
D. sinklinal dan antiklinal 
E. horst dan graben 

 
 

26. Hasil pertemuan dua lempeng dapat menimbulkan adanya lipatan dan patahan. Pegunungan Himalaya 
merupakan hasil lipatan dari pertemuan antara …. 
A. Lempeng indoaustralia dan pasifik 
B. Lempeng Asiatis dan Afrika 
C. Indoaustralia dan Eurasia 
D. Australia dan Filipina 
E. Indoaustralia dan nasca 

 
27. Grafik atau piramida penduduk di samping menunjukkan komposisi penduduk menurut umur suatu daerah 

adalah…. 
A. sebagian besar pada usia tua 
B. sebagian besar pada usia sekolah SMA 
C. sebagian besar pada usia balita 
D. sama pada tiap kelompok umur 
E. sebagian usia muda  
 

28. Angka beban ketergantungan pada tabel berikut adalah ….. 
Umur Jumlah 
0 – 14 2.000 
15 – 49 5.000 
50 – 64 4.000 
65 - 1.000 

A. 70,0    
B. 66,6    
C. 33,3 
D. 14,0 
E. 12,5 

 
 

1 

2 
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29. Faktor biotik yang mempengaruhi kehidupan di bumi adalah …. 
A. iklim, tanah, relief 
B. tanah, relief, fauna 
C. manusia, tanah, iklim 
D. manusia, flora, fauna 
E. angin, temperature, tekanan  

 
30. Jenis tanaman yang mudah tumbuh di daerah gurun adalah …. 

A. Xerofit   
B. Kaktus   
C. Hidrofit  
D. Saprofit 
E. Parasit 

 
31. Gambar disamping adalah pola aliran sungai … 

A. dendritik 
B. trellis 
C. paralel 
D. rektanguler 
E. annular 

 
32. Jakarta mempunyai data iklim sebagai berikut, selama 10 tahun terdapat bulan basah sebnyak 45 dan 

bulan kering sebanyak 28 buah. Menurut schimidt-Ferquson, Jakarta mempunyai tipe ilklim…. 
A. A 
B. B 
C. C  
D. D 
E. E 

 
33. Huruf E pada gambar disamping adalah salah satu unsure dalam siklus hidrologi, yaitu proses … 

A. daur hidrologi 
B. evaporasi 
C. evapotranspirasi 
D. infiltrasi 
E. presipitasi  

 
 
 
34. Tinggi rendahnya kadar garam air laut dipengaruhi oleh …. 

A. curah hujan, muara sungai, warna air laut 
B. muara sungai, kedalaman laut, gelombang laut 
C. penguapan, curah hujan, gelombang laut 
D. penguapan, surah hujan, muara sungai 
E. letak, arus laut, warna air laut  

 
35. Gambar disamping adalah bentuk lahan hasil pengerjaan air yaitu 

A. delta 
B. kipas alivial 
C. morena 
D. tombolo 
E. river island  

 
 
36. Danau Toba di Sumatra Utara merupakan danau yang terbentuk karena proses … 

A. tektonik 
B. vulkanisme 
C. tektonovulkanisme 
D. buatan 
E. longsor  

dari 6 

Jakarta mempunyai data iklim sebagai berikut, selama 10 tahun terdapat bulan basah sebnyak 45 dan 
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37. Pada gambar disamping, garis yang memisahkan fauna Asiatis dan peralihan ditunjukkan oleh huruf … 
A. A 
B. B 
C. C 
D. D 
E. E  

 
 
 
 
38. Untuk menentukan suatu Negara dikatakan majua atau berkembang ditentukan oleh beberapa indokator, 

yang bukan sebagai penentu indicator Negara maju atau berkembang adalah…. 
 
A. ekonomi 
B. sosial 
C.  human development index 
D. Indeks mutu hidup 
E. Lokasi 

 
39. Brunei Darussalam adalah Negara yang mempunyai GNP lebih dari US $ 15.000, namun demikian masih 

dalam kategori negera berkembang. Hal ini disebabkan oleh…. 
A. terletak didaerah tropis 
B. penduduknya sedikit 
C. negaranya kecil 
D. pendapatannya dari satu komoditi 
E. masih terdapat lahan pertanian  

 
40. Pada gambar berikut, pola dasar desa berbentuk …. 
 
 
 
 
 

A. memanjang, sepanjang sungai 
B. memanjang sepanjang jalan 
C. memanjang sepanjang pantai 
D. memusat 
E. memencar 

 

Pemukiman 

dari 6 

Untuk menentukan suatu Negara dikatakan majua atau berkembang ditentukan oleh beberapa indokator, 

Brunei Darussalam adalah Negara yang mempunyai GNP lebih dari US $ 15.000, namun demikian masih 


