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TRY OUT UJIAN NASIONAL 036 
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. Daerah Bantul dan Gunungkidul secara geologis dan topografis sangat berbeda. Bantul merupakan daerah 
yang relatif datar dan subur, kawasan yang sangat baik untuk berbagai macam kegiatan, misalnya untuk 
aktivitas permukiman dan pertanian. Namun bagi gunungkidul yang bertopografi kasar dan tanahnya 
kapur tentu tidak cocok untuk aktivitas pertanian. Analisis ini merupakan contoh dari konsep … 
A. letak    
B. nilai kegunaan  
C. diferensiasi area 
D. aglomerasi 
E. keterjangkauan 

 
2. Dalam melakasanakan program transmigrasi, pemerintah hendaknya melakukan perencanaan yang 

matang. Dari segi topografi, keadaan sumber daya air, hingga ketersediaan fasilitas umumnya. Dalam studi 
geografi sebaiknya pemerintah melakukan pendekatan … 
A. keruangan   
B. ekologi    
C. korologi 
D. diferensiasi 
E. kompleks wilayah 

 
3. Curah hujan kota Bandung sepanjang tahun 2007 dapat dilihat pada grafik berikut ini : 

 
Informasi curah hujan di atas merupakan penerapan dari prinsip … 
A. persebaran   
B. interelasi  
C. deskripsi 
D. interaksi 
E. korologi 

 
4. Lapisan “Gutenberg Wiechert Discontinuety Layer” yang terletak pada lapisan astenosfer paling bawah 

disebut lapisan … 
A. lithosfer  
B. mantel   
C. berisfer 
D. mesosfer 
E. chalkosfer 

 
5. Breksi dan konglomerat merupakan contoh jenis batuan sedimen … 

A. glacial    
B. limnis   
C. aquatis 
D. aeris 
E. aeolis 
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6. Gambar berikut ini merupakan bentukan muka bumi yang disebut ... 

 
 

7. Dari penampang vulkanisme pada gambar di bawah ini, batholit ditunjukkan oleh gambar … 

 
 

8. Gambar berikut ini berdasarkan keluarnya magma merupakan gunung api yang memiliki tipe erupsi … 

 
 

9. Faktor penyebab wilayah Indonesia sering dilanda oleh gempa bumi adalah … 
A. tempat bertemunya tiga lempeng tektonik 
B. dilalui dua pegunungan lipatan muda 
C. di antara benus-benua yang luas 
D. di antara dua samudera 
E. di antara dua benua 

 
10. Jika diketahui gelombang sekunder tiba pukul 17.17’.45” dan jarak episentrum gempa ke stasiun pencatat 

4500 km, maka gelombang primer terjadi pada pukul … 
A. 17.41’.15’’    
B. 17.15’.12’’    
C. 17.12’.15’’ 
D. 17.45’.12’’ 
E. 17.47’.15’’ 

 
11. Horison A terletak pada lapisan tanah nomor … 

 
 

12. Jenis tanah dengan cirri berkadar air tinggi, bersifat asam, berwarna coklat kelam sampai hitam, banyak 
mengandung bahan organic dan biasanya terdapat di hutan rawa dinamakan tanah  … 
A. Alluvial   
B. Andosol   
C. Litosol 
D. Grumusol 
E. Organosol 

A. lipatan 
B. graben 
C. block mountain 
D. antiklinal 
E. sinklinal 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

A. areal 
B. sentral 
C. maar 
D. linear 
E. perisai 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
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13. Metode konservasi tanah dengan menanam beberapa jenis vegetasi pada sebidang tanah secara 
berselang-seling dan sesuai dengan garis contour dinamakan … 
A. strip cropping    
B. terrasering   
C. buffering 
D. windbreak 
E. crop rotation 

 
14. Pada suhu 220 C massa udara mengandung uap air 19 gram/m3. Kemampuan maksimum untuk 

menampung uap air adalah 26 gram/m3. Maka kelembaban relatifnya adalah … 
A. 19 %    
B. 26 %   
C. 45 % 
D. 73 % 
E. 137 % 
 

15. Gambar berikut ini menunjukkan peristiwa …. 

 
A. angin darat pada siang hari 
B. angin darat pada malam hari 
C. angin laut pada siang hari 
D. angin laut pada malam hari 
E. angin muson barat 

 
16. Berdasarkan gambar ini, maka besar gradient berometrik kota P – Q adalah … 

 
 

17. Perhatikan pernyataan berikut ! 
1) sudut datangnya sinar matahari 
2) lama waktu penyinaran matahari 
3) bentuk medan suatu tempat 
4) arah lereng medan 
5) letak daerah konvergensi antar tropic 
Dari pernyataan diatas, yang termasuk faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya curah hujan di suatu 
tempat adalah pernyataan nomor … 
A. 1, 2, 3    
B. 1, 2, 4    
C. 1, 3, 5 
D. 2, 3, 5 
E. 3, 4, 5 

 
18. Klasifikasi iklim menurut W. Koppen adalah berdasarkan pada … 

A. suhu udara dan curah hujan 
B. ketinggian tempat dan jenis tumbuhan 
C. suhu udara dan jenis tumbuhan 
D. kedudukan matahari dan letak lintang 
E. bulan kering dan bulan basah 

A. 3,4 
B. 7,4 
C. 100 
D. 111 
E. 150 
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19. Kota X pada tahun 2007 memiliki data curah hujan sebagai berikut : 
Bulan Curah 

hujan 
Bulan Curah 

hujan 
1 240 7 10 
2 170 8 5 
3 155 9 25 
4 90 10 100 
5 65 11 150 
6 20 12 250 

Berdasarkan data di atas, maka kota X menurut Schmidt Ferguson memiliki golongan iklim … 
A. A   
B. B   
C. C 
D. D 
E. E 

 
20. Proses infiltrasi pada gambar berikut ini ditunjukkan oleh nomor … 

 
 

21. Yang dimaksud air tanah vados adalah air tanah yang … 
A. terjebak di antara dua lapisan batuan sedimen 
B. terletak di atas lapisan impermeable 
C. terletak di antara dua lapisan impermeable 
D. berasal dari curahan air hujan dari atmosfer 
E. berasal dari magma yang mengalami penurunan suhu 

 
22. Jika Ari berada di sekitar sungai dengan cirri-ciri : erosi sangat lemah, endapan terjadi dengan material 

halus, sering bermeander, terjadi gosong dan terdapat delta di muaranya serta penampang saluran 
berbentuk huruf U yang dasarnya melebar, maka Ari berada di lembah sungai bagian … 
A. hulu   
B. tengah   
C. beting 
D. hilir 
E. bantaran 

 
23. Perhatikan peta di bawah ini ! 

 
Binatang kalkun, burung biru, antelop, bison dan salamander persebarannya terdapat pada nomor … 
A. 1  
B. 2  
C. 3 
D. 4 
E. 5 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
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24. Perhatikan fauna-fauna Indonesia berikut ini ! 
1) anoa   
2) koala   
3) cendrawasih 
4) maleo 
5) merak 
Yang termasuk fauna endemik wilayah Indonesia bagian tengah adalah nomor … 
A. 1 dan 2   
B. 1 dan 3   
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 4 
E. 4 dan 5 

 
25. Perhatikan beberapa fauna berikut ini ! 

            
        1              2         3   4       5 
Di antara hewan di atas yang termasuk fauna Indonesia bagian barat adalah nomor … 
A. 1 dan 3  
B. 1 dan 4  
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 4 
E. 4 dan 5 

 
26. Rasio ketergantungan penduduk dari komposisi penduduk menurut umur pada table berikut adalah … 
 

Kelompok Umur Jumlah 
0 -14 tahun 1.850 

15 – 64 tahun 4.000 
  > 64 yahun 950 

 
 
 

27. Piramida penduduk yang mewakili Negara maju adalah nomor .. 

       
        A        B         C                D                 E 
 

28. Jumlah penduduk pada suatu wilayah pada awal tahun 2008 adalah 123.556 jiwa. Sampai tahun akhir 
tahun 2008, tercatat penduduk yang lahir adalah 5000 jiwa, yang meninggal 3200 jiwa. Jumlah penduduk 
pendatang dan kemudian menetap sebanyak 6.335 jiwa,  sedangkan penduduk yang pergi untuk pindah di 
tempat lain adalah 1.225 jiwa. Maka jumlah penduduk pada awal tahun 2009 adalah … 
A. 107.996    
B. 117.796   
C. 122.916 
D. 130.466 
E. 139.316 

 
29. Salah satu faktor yang menyebabkan industri berorientasi pada bahan baku adalah … 

A. banyak membutuhkan tenaga kerja yang murah 
B. banyak membutuhkan tenaga kerja yang trampil 
C. produk yang dihasilkan mudah rusak dan tidak tahan lama 
D. bahan baku yang dibutuhkan tahan lama dan mudah didapat 
E. pengangkutan bahan baku lebih mahal daripada pengangkutan bahan jadi 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
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30. Jenis industri : 

1) industri hulu   
2) industri dasar      
3) industri konveksi 
4) industri hilir 
5) industri kerajinan tangan 
Yang termasuk jenis industri berdasarkan tahapan produksinya adalah … 
A. 1 dan 2  
B. 1 dan 4       
C. 1 dan 3 
D. 2 dan 3 
E. 2 dan 5 

 
31. Menurut teori susut ongkos dan transportasi, suatu lokasi industri dinyatakan menguntungkan apabila … 

A. memiliki kekuatan ekonomi dan biaya maksimum 
B. biaya operasional minimum dan biaya transportasi paling tinggi 
C. nilai susut paling rendah dan biaya transportasi paling murah 
D. biaya susut sama dengan biaya transport produksi 
E. biaya pengangkutan lebih rendah dari biaya produksi 

 
32. Perhatikan fungsi-fungsi desa berikut ! 

1) sumber bahan mentah bagi kota 
2) sumber tenaga kerja bagi kota 
3) pemberi subsidi bagi kota 
4) mitra pembangunan wilayah kota 
5) daerah yang terus diekploitasi oleh kota 
6) tempat membuang sampah bagi masyarakat kota 
Nomor-nomor mana saja yang benar dari pernyataan berikut tentang fungsi desa sebagai hinterland kota? 
A. 1, 2, 3        
B. 1, 2, 4        
C. 1, 3, 4 
D. 1, 3, 5 
E. 1, 4, 6 

 
33. Bagan berikut ini menunjukkan faktor saling mempengaruhi yang disebut … 

 
 

34. Perhatikan skema model inti berganda pada penggunaan lahan perkotaan berikut ini ! 

 
 
 

A. interventing opportunity 
B. spatial transfer ability 
C. regional complementary 
D. regional distribution 
E. change opportunity 

Pusat daerah kegiatan dan lokasi 
kawasan elit ditunjukkan nomor …. 
A. 1 dan 5 
B. 2 dan 4 
C. 3 dan 2 
D. 4 dan 1 
E. 5 dan 4 
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35. Perhatikan gambar berikut ini ! 

 
Berdasarkan gambar di atas, maka perbandingan kekuatan interaksi kota A dan B dengan kekuatan 
interaki kota A dan C adalah … 
A. 4 : 3 
B. 5 : 8 
C. 8 : 3 
D. 3 : 6 
E. 3 : 8 

 
36. Perhatikan skala peta berikut ! 

0             8 cm 
    

0 200 km 
Berdasarkan gambar skala grafik di atas, jika diubah menjadi skala numerik maka besar skalanya adalah … 
A. 1 : 2.500.000    
B. 1 : 1.250.000       
C. 1 : 500.000 
D. 1  : 750.000 
E. 1 : 1.000.000 

 
37. Perhatikan skema peta berikut ! 

 
Dari gambar di atas, maka skala pada gambar peta sebelah kanan adalah … 
A. 1 : 200.000       
B. 1 : 250.000        
C. 1 : 500.000 
D. 1 : 750.000 
E. 1 : 1.000.000 

 
38. Perhatikan skema di bawah ini ! 

 
 

39. Pada peta tematik yang menggunakan symbol titik, diketahui setiap titik (dot) identik dengan 20.000 
orang. Apabila suatu daerah memiliki penduduk sebanyak 4.000.000 jiwa maka jumlah titik yang harus 
digambar adalah … 
A. 20        
B. 2200        
C. 200 
D. 24.000 
E. 120.000 

Azimuth magnetis dari UN adalah … 
A. 450 
B. 2250 
C. 1350 
D. 1800 
E. 900 
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40. Ditinjau dari sumber tenaga yang digunakan, bagan penginderaan jauh berikut ini menggunakan system …

 
 
 

41. Pesawat terbang dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan bumi, dipasang kamera dengan 
panjang focus 25 cm, berarti foto yang dibuat akan memiliki skala … 
A. 1 : 5.000    
B. 1 : 6.000   
C. 1 : 7.000 
D. 1 : 8.000 
E. 1 : 10.000 

 
 

42. Daerah bertanda panah pada citra foto udara berikut ini menunjukkan sebuah ... 

 
 
 

43. Software yang digunakan system informasi geografi antara lain … 
A. Arc Info dan Macromedia Flash 
B. Auto Cad dan Breeze 
C. Ilwiss dan Ermapper 
D. Corel Draw dan Map Info 
E. Photoshop dan Esri 

 
 

44. Syarat untuk menumpangsusunkan (overlay) beberapa peta agar dapat dihasilkan peta baru yang 
kemudian dapat kita ambil kesimpulannya dalam SIG adalah … 
A. luas daerahnya sama walaupun lokasinya berbeda 
B. semua jenis peta berbeda tetapi datanya sama 
C. memuat informasi data yang sama 
D. data peta harus beda waktunya 
E. daerah dan skala peta harus sama 

 
 

45. Tahap penyesuaian koordinat peta yang semula masih dalam meja digitasi ke dalam koordinat lintang dan 
meridian bumi yang sesungguhnya dalam SIG adalah tahap … 
A. digitasi    
B. anotasi  
C. editing 
D. konversi 
E. labelling 

 
 

A. pasif 
B. aktif 
C. fotografik 
D. kimiawi 
E. elektronik 

A. jalan 
B. padang rumput 
C. sawah 
D. sungai 
E. hutan 

dari  9 

Ditinjau dari sumber tenaga yang digunakan, bagan penginderaan jauh berikut ini menggunakan system … 

Tahap penyesuaian koordinat peta yang semula masih dalam meja digitasi ke dalam koordinat lintang dan 
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46. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini ! 

1) manajemen pemeliharaan, dan perencanaan terhadap perluasan jaringan transportasi 
2) perencanaan, rancang bangun, dan keuangan 
3) analisis kesesuaian rute dan ketentuan rute-rute alternative transportasi 
4) invetarisasi jaringan transportasi seperti jalur-jalur angkot serta kendaraan umum lainnya 
5) mengetahui jumlah sewa tiap-tiap shelter 
6) memprediksi keuntungan usaha transportasi setiap bulannya 
Nomor mana saja yang menunjukkan manfaat SIG dalam bidang transportasi dan perhubungan … 
A. 1, 2, 3, dan 4   
B. 1, 2, 4, dan 5   
C. 2, 3, 4, dan 5 
D. 2, 4, 5, dan 6 
E. 3, 4, 5, dan 6 

 
47. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1) perencanaan tata ruang kota 
2) prediksi ketinggian banjir dan kekeringan 
3) penentuan lokasi pusat pertumbuhan wilayah 
4) prediksi terjadinya gempa 
5) kajian tentang derajat (pH) keasaman 
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 

 
48. Pertumbuhan suatu kota yang mengakibatkan perpindahan modal dan sumber lain ke daerah lain yang 

berdekatan, sehingga pusat pertumbuhan semakin lama akan menyebar ke berbagai wilayah, merupakan 
contoh dari … 
A. backwash effect  
B. spread effect  
C. growth pole 
D. growth center 
E. trikle down effect 

 
49. Masalah utama yang dihdapi setiap negara berkembang adalah … 

A. jumlah dan mutu fasilitas hidup yang sangat rendah 
B. kualitas sumber daya manusia yang masih rendah 
C. selalu muncul musibah di setiap aspek kehidupan 
D. jumlah penduduk yang masih banyak 
E. kekurangan sumber daya alam sebagai pendukung kegiatan perindustrian 

 
50. Pengembangan wilayah kota seperti pada gambar berikut ini disebut pola … 

 
 
 
 
 
 

A. metropolis bintang 
B. metropolis memusat 
C. metropolis galaktika 
D. metropolis menyebar 
E. metropolis cincin 


