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TRY OUT UJIAN NASIONAL 035 
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. Cara pandang dan cara berpikir dalam mempelajari geografi, serta analisis terhadap obyek material dari 
sudut keruangan atau spasial merupakan obyek kajian geografi secara … 
A. lingkungan  
B. material   
C. formal 
D. fisiografi 
E. region 

 
2. Perbedaan suatu wilayah di permukaan bumi tejadi karena unsur-unsur dalam ruang berbeda baik dari segi 

kualitas maupun kuantitasnya. Akibat adanya perbedaan tersebut, terjadi proses interaksi wilayah yang 
ditujukan untuk menutupi berbagai kekurangan unsur yang tidak terdapat di suatu wilayah. Pernyataan di 
atas berkaitan dengan pendekatan … 
A. keruangan  
B. ekologi  
C. lingkungan 
D. geografi 
E. kompleks wilayah 

 
3. Dalam mengkaji persebaran flora dan fauna, penduduk dan bentang alam, prinsip yang digunakan aalah 

prinsip … 
A. interelasi  
B. distribusi  
C. interaksi 
D. deskripsi 
E. korologi 

 
4. Jika titik X – Y dipeta sebesar 4 cm, setelah diukur di lapangan ternyata jaraknya 2.400 meter, maka skala 

peta tersebut sebesar … 
A. 1 : 6.00   
B. 1 : 6.000   
C. 1 : 60.000 
D. 1 : 600.000 
E. 1 : 6.000.000 

 
5. Peta dengan skala 1 : 400.000 diperkecil 2 kali, maka skala peta tersebut menjadi … 

A. 1 : 200.000   
B. 1 : 400.000   
C. 1 : 800.000 
D. 1 : 900.000 
E. 1 : 1.000.000 

 
6. Letak kota X pada peta berada pada 1350 45’ BT dan kota Y berada pada 1450 15 BT, maka jarak sebenarnya 

kota X ke kota Y tersebut adalah … 
A. 51,5 km   
B. 52,5 km   
C. 53,5 km 
D. 54,5 km 
E. 55,5 km 
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7. Pengukuran sudut arah dalam pembuatan peta dapat dilakukan dengan alat sederhana yaitu … 
A. busur derajad  
B. kompas  
C. roll meter 
D. theodolit 
E. bak ukur 

 
8. Permasalahan yang timbul pada pemetaan dengan alat sederhana menggunakan meteran dan kompas 

adalah … 
A. kesalahan membaca arah pada kompas yang kurang cermat dan kesalahan mengukur jarak dengan 

meteran 
B. kesalahan membaca jarak dan kesalahan membaca arah 
C. kesalahan membaca arah 
D. kesalahan menghitung jarak dan kesalahan pada garis-garis ukur 
E. kesalahan membuat garis lurus dan kesalahan membaca arah 

 
9. Untuk menentukan lokasi suatu tempat biasanya dituliskan pada garis tepi dengan menunjukkan angka 

derajad, menit dan detik adalah … 
A. arah mata angin   
B. garis astronomis   
C. garis batas peta 
D. inset peta 
E. lettering 

 
10. Penggunaan warna kuning pada peta topografi menunjukkan … 

A. dataran tinggi   
B. dataran rendah   
C. pegunungan 
D. daerah tandus 
E. gurun pasir 

 
11. Perhatkan penyataan di bawah ini ! 

1) menunjukkan lokasi relatif peta utama 
2) memperjelas kenampakan yang penting pada peta 
3) meyambung peta yang tidak cukup 
4) memperjelas bidang peta 
5) menunjukkan jarak peta 
Yang termasuk fungsi inset adalah … 
A. 1, 2, 3  
B. 1, 3, 4  
C. 1, 2, 5 
D. 1, 2, 4 
E. 2, 4, 5 

 
12. Simbol peta yang dapat digunakan untuk menggambarkan persebaran berbagai fenomena di permukaan 

bumi secara kuantitatif adalah … 
A. polygon   
B. luasan  
C. garis 
D. area 
E. titik 

 
13. Penduduk Indonesia pada tahun 1991 adalah 180 juta jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2 

% pertahun. Jika diproyeksikan maka jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 360 juta pada tahun … 
A. 2000  
B. 2006  
C. 2016 
D. 2021 
E. 2026 
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14. Di bawah ini yang merupakan faktor daya tarik terjadinya urbanisasi adalah … 
A. upah buruh di desa lebih rendah daripada kota 
B. berdirinya berbagai pusat industri di pedesaan 
C. kota menyediakan banyak fasilitas 
D. adat-istiadat yang ketat bagi penduduk desa yan berpendidikan 
E. di desa lapangan kerja relative homogeny 

 
15. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan 

mengenai perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menurut tinjauan dari segi … 
A. geografi   
B. ekonomi   
C. biologi 
D. sosial 
E. politik 

 
16. Berikut iniadalah upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi urbanisasi, kecuali … 

A. membuka lapangan pekerjaan bidang industri 
B. mengadakan sweeping bagi pendatang di Jakarta yang tidak sesuai dengan ketentuan dan memberikan 

hukuman yang berat 
C. meningkatkan sarana dan prasarana penghubung desa dan kota 
D. meningkatkan fasilitas umum di pedesaan 
E. meningkatkan sarana pendidikan di pedesaan 

 
17. Prinsip dasar teori lokasi yang dikemukan oleh Alfred Weber adalah .. 

A. kegiatan industri pada dasarnya merupakan kebutuhan manusia 
B. perlunya penetapan upah minimum regional 
C. perlunya pengkajian terhadap resiko susut 
D. pekerja sebagai asset paling dinamis 
E. penentuan lokasi industri di tempat yang resiko biaya transportnya paling minimal 

 
18. Yang termasuk dalam aneka industri adalah … 

A. industri makanan dan minuman 
B. industri radio 
C. industri pupuk 
D. industri konveksi 
E. industri besi baja 

 
19. Di bawah ini merupakan sifat-sifat industri yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah … 

A. industri yang menunjang sektor pertanian 
B. industri yang menghasilkan devisa 
C. industri yang mengolah bahan dalam negeri 
D. industri yang menyerap banyak tenaga kerja 
E. industri yang didirikan secara terpusat 
 

20. Pemusatan berbagai macam industri dalam suatu wilayah akan membentuk … 
A. unit industri  
B. kawasan industri   
C. bounded zone 
D. aglomerasi industri 
E. total industri 

 
21. Penyebaran Industri semen di Indonesia adalah … 

A. Palembang  
B. Semarang  
C. Surabaya 
D. Medan 
E. Cilacap 
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22. Yang merupakan industri kimia dasar menurt Departemen Perindustrian dan perdagangan yaitu … 
A. pupuk buatan dan kertas 
B. komponen otomotif dan ban 
C. obat-obatan dan mesin 
D. peralatan kedokteran dan farmasi 
E. tekstik dan garmen 

 
23. Jka seorang geograf mempelajari lithosfer, maka titik beratnya pada ... 

A. unsur –unsur pembentuk batuan 
B. nilai ekonomi batuan 
C. aktivitas manusia memanfaatkan batuan 
D. volume batuan yang ditambang 
E. karakteristik fisik batuan 

 
24. Bentuk gunung api maar terjadi karena letusan eksplosif dari dapur magma yang relatif dangkal. Sedangkan 

gunung api yang memiliki tipe letusan efusif dan eksplosif secara bergantian akan menghasilkan bentuk 
gunung api … 
A. Perret    
B. Perisai  
C. Strato 
D. Hawaii 
E. Pelee 

 
25. Bagian sungai yang banyak memiliki meander adalah … 

A. hilir sungai   
B. bantaran sungai   
C. hulu sungai 
D. tebing sungai 
E. tengah sungai 

 
26. Perairan di Jepang banyak terdapat ikan, hal ini disebabkan oleh faktor … 

A. tingginya perbedaan kadar garam 
B. pertemuan arus panas dan arus dingin 
C. kandungan zat asam arang sangat tinggi 
D. kualitas air yang baik dan strategis 
E. teknologi budidaya ikan maju 

 
27. Perbedaan yang mendasar antara cuaca dan iklim terletak pada … 

A. suhu dan curah hujan 
B. garis bujur dan garis lintang 
C. luas wilayah dan temperatur 
D. penyinaran matahari dan luas wilayah 
E. waktu dan wilayah 

 
28. Penggolongan daerah iklim secara vertical berdasarkan ketinggian tempat sesuai dengan kehidupan 

tumbuh-tumbuhan dikemukan oleh .. 
A. Koppen   
B. F. Junghuhn  
C. Thornwhite 
D. Schmidt Ferguson 
E. Trewartha 

 
29. Beberapa kota di  Indonesia umumnya mempunyai curah hujan yang tinggi kecuali lembah Palu karena … 

A. semakin ke timur curah hujan sedikit 
B. hanya di daerah pegunungan curah hujan tinggi 
C. berkurangnya uap air yang dibawa oleh angin 
D. lembah Palu merupakan daerah bayangan hujan 
E. amplitudo harian besar 
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30. Proses tumpang susun lebih dari dau peta untuk menghasilkan peta tertentu sesuai tujuan analisa disebut … 
A. buffering  
B. overlay   
C. proyeksi 
D. allocating 
E. routing 

 
31. Faktor utama yang menyebabkan kerusakan tanah adalah … 

A. sengkedan  
B. penghijauan  
C. reboisasi 
D. penggundulan hutan 
E. system tumpangsari 

 
32. Jika kita membuat peta arahan pemanfaatan lahan pada suatu wilayah, maka data yang diperlukan antara 

lain … 
A. kemiringan dan luas lahan 
B. lokasi lahan dan curah hujan 
C. jumlah penduduk dan luas lahan 
D. topografi dan curah hujan 
E. jumlah penduduk dan topografi 

 
33. Manajemen merupakan perangkat dalam SIG yang terdiri atas … 

A. perangkas keras   
B. perangkat lunak   
C. sumber daya budaya 
D. sumber daya manusia 
E. sumber daya alam 

 
34. Dalam pemanfatan sumber daya alam bidang pertanian, SIG digunakan untuk … 

A. inventarisasi tanaman pangan 
B. inventarisai tanaman perkebunan 
C. mengetahui volume ukuran 
D. pemetaan penggunaan lahan 
E. perencanaan tata ruang kota 

 
35. Faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna di permukaan bumi adalah … 

A. iklim, manusia, tanah, air 
B. relief, tumbuhan, iklim, air 
C. air, relief, hewan, tumbuhan 
D. iklim, air, tumbuhan, manusia 
E. iklim, relief, tanah, manusia 

 
36. Praire adalah jenis padang rumput yang tumbuh pada daerah … 

A. bersuhu dingin dan bercurah hujan rendah 
B. curah hujannya seimbang dengan musim panasnya 
C. bercurah hujan tinggi 
D. bercurah hujan merata 
E. musim panasnya singkat 

 
37. Matinya biri-biri akibat kelaparan yang pernah melanda Australia, yang disebabkan karena padang rumput 

sebagai sumber makanan dihabiskan oleh kelinci pada musim kemarau merupakan contoh rusaknya fauna 
yang disebabkan karena … 
A. evolusi   
B. adaptasi   
C. seleksi alam 
D. bencana alam 
E. faktor manusia 
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38. Dengan terjadinya evolusi pada beberapa fauna akan berdampak pada 
A. perubahan-perubahan pada makhluk hidup yang menunjukkan penyimpangan dari struktur aslinya 

sehingga akan melahirkan spesies baru 
B. makhluk hidup yang ada akan tetap seperti sebelumya 
C. munculnya beberapa fauna yang untuk pertama kalinya dijumpai di muka bumi 
D. spesies-spesies makhluk hidup akan menurunkan spesies-spesies baru yang sama persis dengan aslinya 
E. makhluk hidup tidak akan mengalami perubahan 

 
39. Saat ini kerusakan hutan di Indonesai cukup parah. Berikut ini langkah-langkah yang harus ditempuh untuk 

mengurangi kerusakan hutan, kecuali … 
A. memberlakukan system tebang pilih 
B. memberikan ijin khusus bagi pengusaha kayu untuk ekspor gelondongan 
C. menetapkan kawasan cagar alam 
D. menghutankan kembali kawasan hutan yang gundul 
E. menetapkan jenis-jenis tumbuhan yang dilindungi 

 
40. Dalam usaha pemanfaatan lingkungan atau sumber daya alam harus berpedoman pada hal-hal berikut, 

kecuali … 
A. mempertimbangkan pengambilan sumber daya alam agar terpulihkan secara berlanjut 
B. mengolah sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan 
C. mengembangkan teknologi yang bersahabat dan tidak merusak lingkungan 
D. penggunaan lahan pertanian semaksimal mungkin 
E. memelihara kelangsungan fungsi hutan 

 
41. Berikut ini merupakan cirri-ciri negara berkembang yaitu … 

A. kepemilikan bermodal besar 
B. memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah 
C. sumber daya alam diolah secara efektif 
D. masih dalam tahap pembangunan 
E. berorientasi perdagangan dalam negeri 

 
42. Berikut ini masalah utama yang dihadapi negara maju, kecuali … 

A. kesulitan memasarkam hasil produksinya 
B. kekurangan bahan mentah 
C. kesulitan memperoleh tenaga kerja kasar 
D. belum memadainya sarana dan infrastruktur 
E. teknologi dan pembangunan ekonomi bergerak cepat 

 
43. Perbedaan kualitatif antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat perdesaan adalah … 

A. di kota stratifikasi social kompleks, di desa sederhana 
B. di kota frekuensi kontak sosialnya kecil, di desa frekuensi besar 
C. di kota mobilitas randah, di desa mobilitas tinggi 
D. di kotas status social stabil, di desa tidak stabil 
E. di kota ketrampilan umum, di desa spesialisasi 

 
44. Fungsi desa sebagai hinterland bagi kota adalah … 

A. penghasil bahan mentah untuk industri 
B. penyedia tenaga kerja 
C. sebagai bahan industri kerajinan rakyat 
D. sebagai pemasok kebutuhan pokok 
E. pemasok modal 

 
45. Suatu wilayah yang terletak antara kota dengan daerah desa disebut … 

A. Sub urban  
B. Sub urban fringe   
C. Urban fringe 
D. rural urban fringe 
E. rural 
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46. Tahap metropolis adalah tahap perkembangan kota yang … 
A. masih terpengaruh agraris 
B. mengarah ke kota mati 
C. kehidupan masyarakatnya sulit dikendalikan 
D. mengarah ke sektor industri 
E. perkembangannya telah mencapai tingkat tinggi 

 
47. Perhatikan interaksi desa berikut ! 

1) tersedianya berbagai hasil produksi pertanian dari desa 
2) masuknya guru-guru dari kota 
3) menjadi penggerak warga desa untuk membangun 
4) tersedinya penduduk usia kerja produktif dari desa 
5) pengetahuan penduduk desa 
6) meningkat karensa banyak didirikan SD dan SMP 
7) batuan pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat desa. 
Manfaat interaksi antara desa kota bagi perkotaan adalah … 
A. 1 dan 3 
B. 1 dan 4 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 5 
E. 6 dan 7 

 
48. Di bawah ini adalah termasuk prinsip dalam interaksi wilayah, yaitu .. 

A. adanya modernisasi 
B. adanya hubungan timbale balik antara 2 wilayah atau lebih 
C. adanya mobilitas manusia 
D. adanya komunikasi 
E. adanya permasalahan/gejala baru 

 
49. Nilai Indeks Konektivitas dari kota-kota pada gambar berikut ini adalah … 

 
 

50. Model pengembangan wilayah perkotaan pada gambar berikut ini disebut bentuk … 

 
 

 
 

A. 0,7 
B. 1,4 
C. 1,5 
D. 2,0 
E. 2,5 

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

 


