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TRY OUT UJIAN NASIONAL 

   MATA PELAJARAN : GEOGRAFI  
   KELAS  : XII IPS/  HUM 
   HARI/ TANGGAL : 
   WAKTU  : 120 MENIT 
   SOAL   : 50 PILIHAN GANDA 
 

Petunjuk Soal : Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 
 
1. Melalui peta geologi diketahui fenomena 

gempa tektonik yang terjadi di Meulaboh, 
Aceh, diakibatkan gerakan sesar lempeng 
Indo-Australia dan Eurasia. Prinsip 
geografi yang digunakan untuk mengkaji 
fenomena tersebut adalah .... 
A. prinsip persebaran 
B. prinsip interelasi 
C. prinsip deskripsi 
D. prinsip korologi 
E. prinsip distribusi 

 
2. Bentuk muka bumi sebagai hasil proses 

geologis berupa pengengkatan, 
pengikisan, dan sedimentasi. Pulau-pulau 
di Indonesia banyak berpegunungan, 
lereng yang curam, lembah yang dalam. 
Daerah dengan pegunungan yang tinggi, 
lereng yang terjal. Jarang penduduknya 
atau bahkan tidak diminati manusia 
karena rawan erosi dan longsor. Kondisi 
ini berkaitan dengan .... 
A. konsep morfologi. 
B. konsep lokasi. 
C. konsep jarak. 
D. konsep aglomerasi. 
E. konsep keterjangkauan 

 
3. Pendekatan pestisida yang berlebihan 

mengakibatkan tingkat kesuburan tanah 
menurun. Pendekatan geografi untuk 
mengkaji hal tersebut adalah 
A. pendekatan keruangan 

B. pendekatan ekologi 
C. pendekatan kewilayahan 
D. pendekatan morfologi 
E. pendekatan korologi 

 
4. Nelayan memanfaatkan angin darat pergi 

ke laut pada malam hari untuk menangkap 
ikan, dan pulang kembali ke darat 
memanfaatkan angin laut. Kegiatan para 
nelayan tersebut menyangkut . . . 
A. aspek sosial 
B. aspek budaya 
C. aspek keruangan  
D. aspek ekonomi  
E. aspek fisis 

 
5. Bentukan alam berupa sesar mendatar 

dihasilkan oleh pergerakan lempeng 
tektonik yang disebut .... 
A. divergen 
B. konvergen 
C. antiklinal 
D. sinklinal 
E. transform 

 
6. Daratan besar yang bakal menjadi benua 

Amerika Selatan dari gambar pergerakan 
benua berikut ditunjukkan oleh nomor …  
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
 



 

7. Persamaan Teori Planetisimal dan Teori 
Pasang Surut dalam pembentukan tata 
surya adaalah adanya .... 
A. Benturan antara bintan kembar 
B. Bintang lain yang melintas 
C. Rotasi sangat cepat dari awan debu 
D. Percikan api dari matahari 
E. Gas raksasa yang berputar 

 
8. Pembentukan jagad raya menurut teori 

Big Bang didasarkan pada asumsi bahwa 
alam semesta berasal dari keadaan panas 
dan padat yang mengalami..... 
A. Gaya gravitasi antara materi dan 

Planet 
B. Ledakan dasyat yang mengembang 
C. Perubahan materi secara terus 

menerus dan statis  
D. Pembentukan atom-atom hidrogen 

dan helium 
E. Pergeseran bintang-bintang di alam 

raya dan planet 
 
9. Pernyataan : 

 Memiliki cincin yang terdiri dari 
kepingan satelit, gas dan butir es 

 Berevolusi selama 30 tahun 
 Memilki 10 satelit 
Pernyataan tersebut menunjukkan ciri dari 
planet .... 
A. Jupiter 
B. Saturnus 
C. Uranus 
D. Neptunus 
E. Merkurius 
 

10. Tiga  jenis batuan  yang bernilai  ekonomi 
tinggi  yaitu.... 
A. konglomerat  obsidian,  dan  intan 
B. obsidian,  granit, dan korundum 
C. korundum,  intan,  dan  granit 
D. intan, konglongmerat, dan  korundum 
E. granit,  obsidian,  dan konglomerat 
 

11. Pernyataan: 
(1)  perbedaan waktu; 
(2)  peristiwa siang dan malam; 
(3)  gerakan semu  harian  benda  langit; 

(4)  peredaran semu tahunan  Matahari; 
(5)  perubahan  musim di  belahan  Bumi 

utara dan  Selatan; 
(6) perubahan  panjang  siang dan panjang 

malam. 
Akibat rotasi  Bumi  terdapat  pada  angka 
.... 
A.  (1), (2), dan (3) 
B.  (1), (5), dan (6) 
C.  (2), (3), dan (4) 
D.  (2), (4), dan (5) 
E.  (4), (5), dan (6) 
 

12. Pernyataan: 
(1) abu vulkanis yang  dikeluarkan gunung  

api dapat  menyuburkan  tanah  
pertanian; 

(2)  lava  pijar menghanguskan areal yang  
dilalui; 

(3) daerah  bergunung api dimanfaatkan  
untuk pariwisata  karena  udaranya  
sejuk; 

(4) lahar dingin menerjang atau 
menghancurkan  areal  yang  dilalui; 

(5)  magma yang dikeluarkan  gunung  api 
banyak  mengandung mineral logam. 

Dampak  positif vulkanisme pada 
kehidupan  penduduk  ditunjukkan  angka  
.... 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (2), dan (4) 
C. (1), (3), dan (5) 
D. (2), (4), dan (5) 
E. (3), (4), dan (5) 
 

13. Pada saat terjaid gempa di sekitar pantai 
dan diikuti oleh surutnya air laut, tindakan 
yang harus dilakukan adalah .... 
A. mengidentifikasi kekuatan gempa 
B. menghubungi pihak berwajib 
C. menghimbau masyarakat untuk 

mengungsi 
D. mencari tempat yang lebih tinggi 
E. membantu mencari infromasi tentang 

gempa 
 



 

14. Jenis  tanah  utama  di pulau Sumatera  
bagian barat dan Sumatera bagian  timur  
adalah .... 
A. tanah  aluvial  dan tanah  vulkanik 
B. tanah  vulkanik dan tanah  organosol 
C. tanah  aluvial  dan tanah  podzol 
D. tanah  podzol  dan tanah  aluvial 
E. tanah  terarosa  dan tanah  vulkanik 
 

15. Berdasarkan gambar di bawah lapisan 
udara yang berfungsi menyaring sinar-
sinar yang membahayakan kehidupan di 
Bumi ditunjukkan oleh angka . . . . 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
 
 
 
16. Wilayah Tebet pagi ini cuaca terlihat 

mendung, tiba-tiba berubah menjadi 
cerah. Faktor  utama yang berpengaruh  
adalah .... 
A. tekanan  udara 
B. angin 
C. suhu  udara 
D. kelembaban  udara 
E. letak  wilayah 
 

17. Proses  presipitasi  seperti  gambar siklus 
hidrologi  ditunjukkan  angka ... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
 
 
 
18. Menurut klasifikasi iklim Koppen, 

wilayah Indonesia umumnya termasuk 
dalam iklim 
A. Am – Af 
B. Aw 

C. Bs 
D. Bw 
E. Et 

 
19. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kerusakan daerah aliran sungai yang 
disebabkan pendangkalan  sungai oleh  
endapan  lumpur  adalah .... 
A. larangan  tegas  untuk tidak  

membuang  sampah  ke  sungai 
B. pelarangan warga tidak  mendirikan 

bangunan di  bantaran sungai 
C. penentuan  daerah  aliran sungai 

sebagai  daerah  wisata 
D. penghijauan  di daerah hulu sungai 

sepanjang  daerah  aliran  sungai 
E. penerapan  sanksi  kepada  warga yang  

membuang  limbah  ke  sungai 
 

20. Penyebab  gerakan  air laut  adalah .... 
A. densitas,  salinitas,  gravitasi Bulan, 

dan  relief 
B. gravitasi Bulan, relief,  tumbuhan  laut,  

dan  angin 
C. angin,  densitas,  salinitas,  dan  

gravitasi Bulan 
D. relief;  tumbuhan  laut,  angin,  dan  

gravitasi Matahari 
E. salinitas,  gravitasi  Bulan, relief, dan 

tumbuhan  laut 
 
 

21. Pernyataan: 
(1) kedalaman kurang  dari 200 m; 
(2)  merupakan  zona  lumpur; 
(3) cahaya  Matahari tidal sampai dasar 

laut; 
(4)  merupakan pemusatan  ikan; 
(5) kedalaman  200 - 2000 m. 
Menurut kedalamannya,  ciri  zona bathial 
terdapat  pada  angka  .... 
A. (l), (2),  dan  (3) 
B. (1), (2), dan  (5) 
C. (1), (3), dan  (4) 
D. (2), (3), dan  (5) 
E. (3), (4),  dan (5) 

 

 

 



 

22. Faktor  edafik  yang  dapat  memengaruhi  
persebaran  flora  dan.fauna  adalah  .... 
A. suhu, kelembaban,  curah hujan,  dan 

tanah 
B. kondisi  tanah,  mineral hara,  tekstur  

tanah, dan air tanah 
C. curah hujan,  tekstur  tanah, mineral 

organik,  dan air 
D. kelembaban,  suhu.  tekanan  udara,  

dan  air tanah 
E. relief, humus  tanah,  mineral hara,  

dan  suhu 
 

23. Penduduk  yang  tinggal di dataran tinggi 
dengan iklim sejuk,  pada umumnya  
mempunyai  aktivitas di bidang  .... 
A. ladang berpindah 
B. berburu binatang 
C. perkebunan sayur-sayuran 
D. industri penggergajian  kayu 
E. peternakan  hewan besar 
 

24. Fauna  endemik  yang terdapat  di  
wilayah  X seperti  gambar adalah.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. cenderawasih,  kasuari,  dan  kuskus 
B. cenderawasih,  kakak  tua,  dan  

banteng 
C. beruang  madu, badak  bercula  satu,  

dan  bekantan 
D. gajah, orang utan, dan tarsius 
E. rangkong,  oposum,  dan  tapir 

 
25. Dampak pertumbuhan penduduk yang 

tinggi terhadapa pendidikan adalah 
A. pendidikan menjadi maju 
B. daya tampung sekolah kurang 
C. masyarakat semakin maju 
D. putus sekolah semakin sedikit 
E. kemjauan ilmu pengetahun sangat 

pesat 

26. Pernyataan: 
(1) meningkatnya jumlah kematian; 
(2) besarnya angka ketergantungan  
(3) meningkatnya jumlah tenaga  kerja; 
(4) sex  ratio tinggi; 
(5) tingkat  pengangguran tinggi: 
Dampak ledakan penduduk suatu 
negara/masyarakat  terdapat pada angka  
.... 
A. (1),(2), dan  (3) 
B. (l), (2), dan  (4) 
C. (1),(3), dan  (4) 
D. (2),(3),  dan (5) 
E. (3),(4), dan  (5) 
 
 

27. Pernyataan: 
(1) lapangan  pekerjaan  banyak  dan  

mudah mendapatkannya; 
(2)  penghasilan  petani  rendah di bawah 

pendapatan  per kapita; 
(3)  lahan pertanian semakin sempit; 
(4) taraf  hidup masyarakat  naik. 
 
Pertambahan  penduduk  di wilayah  
perdesaan  akan  menimbulkan  dampak  
pada  angka .... 
A. (1),  dan (2) 
B. (1). dan (3) 
C. (2), dan (3) 
D. (2), dan (4) 
E. (3), dan (4) 
 
 

28. Jenis-jenis  sumber  daya: 
(1) perikanan; 
(2) peternakan; 
(3) terumbu  karang; 
(4) perkebunan; 
(5) pertanian. 
Jenis  sumber daya alam  berdasarkan 
lokasi di daratan  terdapat pada angka  .... 
A. (1), (2), dan  (4) 
B. (1), (3), dan (4) 
C. (l),  (3), dan  (5) 
D. (2), (3),  dan (5) 
E. (2), (4), dan  (5) 
 

 



 

29. Jenis  sumber  daya  alam barang  
tambang  yang  ditunjukkan  tanda  panah  
pada peta  adalah ... 

 
 
 
 
 
 
 

A. tembaga 
B. belerang 
C. minyak bumi 
D. tanah  liat 
E. gas alam 

 
30. Contoh pemanfaatan lingkungan dengan 

menerapkann prinsip berkelanjutan, yaitu 
... 
A. alih fungsi lahan di kawasan 

pelindung 
B. peneraapan kebijakan perikanan 

tangkap menggunakan jaring 
C. mengolah lahan pertanian secara 

intensif  
D. membangun pompa air tanah di 

kawasan pesisir  
E. membangun pemukiman di sempadan 

sungai 
 
31. Ciri pembangunan  berkelanjutan  aclalah 

.... 
A. pendekatan integratif agar sumber 

daya lestari 
B. memelihara  keanekaragaman hayati  

pada  lahan  potensial 
C. strategi  pembangunan berwawasan ke 

masa  sekarang 
D. menjual  produk kehutanan dalam 

bentuk  jadi 
E. perluasan lahan konservasi  dengan  

mendukung  illegal logging 
 
 

32. Peningkatan jumlah air infiltrasi pada 
suatu posisi lereng yang terlalu miring 
dapat dilakukan secara  efektifdan  efisien 
dengan  cara.... 

A. pembuatan  embung 
B. pembuatan  cek dam 
C. pembuataa  lubang  biopori 
D. penanaman  pohon  berakar  tunjang 
E. pemberian  pupuk organik 
 

33. Di wilayah  perkotaan  seperti  Jakarta, 
Medan dan Semarang  pada musim hujan  
selalu tergenang luapan air hujan. Secara 
ekosistem  fenomena tersebut dapat 
dikendalikan dengan  .... 
A. melakukan  program  air kali  bersih 
B. membuat waduk untuk  menampung  

air 
C. reklamasi  air sungai 
D. membuat  saluran  pembuangan air 
E. membuat taman kota  sebagai  resapan  

air 
 

34. Informasi yang dapat  diperoleh  pengguna  
dari  membaca  peta  hasil tambang  di 
Indonesia adalah  . .  .. 
A. luas dan jenis hasil tambang 
B. jenis dan sebaran hasil  tambang 
C. sebaran  dan  volume hasil  tambang 
D. volume dan  lokasi  hasil  tambang 
E. lokasi dan luas hasil tambang 
 

35. Proyeksi peta yang tepat untuk wilayah 
Indonesia adalah 
A. proyeksi conical 
B. proyeksi silinder 
C. proyeski zenithal 
D. proyeksi tabung 
E. proyeksi equator 

 
36. Jika  jarak  A - C : 4 cm,jarak  A - B : 25 

m seperti gambar.  Titik B pada peta 
kontur terletak  pada  ketinggian... dan  
cocok  untuk.... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

A. 925 m, perkebunan teh dan kopi 
B. 925 m, hutan jati 
C. 930 m, perkebunan singkong 
D. 930 m, tanaman  padi 
E. 935 m, perkebunan kelapa  sawit 
 

37. Peta dapat  membantu  seorang  
pengusaha  untuk menempatkan  
bisnisnya  pada  lokasi  yang strategis. 
Peta yang  dibutuhkan  oleh  pengusaha  
tersebut  adalah .... 
A. peta  kontur  dan  peta  tata  guna  

lahan 
B. peta  topografi  dan  peta  pemukiman  

penduduk 
C. peta  curah hujan  dan peta  

transmigrasi 
D. peta  tata guna  lahan dan  peta 

pariwisata 
E. peta  transportasi  dan  peta  rencana  

umum  tata   
 

38. Daerah  X seperti  gatnbar  grafis tata 
guna  iahan  dimanfaatkan untuk  industri  
gula  karena .... 

 
 
 
 
 
 
 

A. dekat dengan jalan  raya 
B. dekat dengan  bahan  baku 
C. jauh dari  permukiman  penduduk 
D. dekat  dengan  pasar 
E. jauh dari  lahan pertanian 

 
39. Ciri-ciri citra : 

(1) bentuk dan ukuran sama 
(2) pola perumahan  memanjang 

mengikuti jalan tanah 
(3) jarak rumah satu sama lain sama 
(4) sekitar rumah terdapat perkarangan 

luas 
(5) tampak tanaman dari tekstur sedang 

hingga kasar 
 

Objek yang tergambar adalah .... 
A. permukiman pedesaan 
B. pemukiman pantai 
C. pemukiman transmigrasi 
D. permukiman perkotaan 
E. permukiman pegunungan 
 

40. Pemanfaatan citra dalam bidang geologi 
dan  lingkungan adalah 
A. menggambarkan pola angin 
B. pemetaan persebaran  sumberdaya 

alam 
C. pemantauan wilayah bencana 
D. pemantauan daerah aliran sungai 
E. pengamatan suhu permukaan laut 
 

41. Keunggulan Sistem Informasi  Geografis  
adalah 
A. memerlukan  teknologi  yang  

sederhana 
B. data  yang  ditampilkan  dapat  

digunakan  tanpa  melalui  proses 
C. data  dengan  mudah  dapat  diproses 

tanpa  melalui  input  data 
D. data  sulit  dimanipulasi  untuk  

berbagai  keperluan 
E. tumpang  susun  dan  kombinas data  

mudah  
 

42. Pernyataan : 
(1) perencanaan tata guna lahan 
(2) pemantauan daerah aliran sungai 
(3) pemantauan pergerakan massa batuan 
(4) pemantauan sedimentasi di muara 

sungai 
(5) pemantauan pendangkalan danau 
 
Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi 
dalam bidang hidrologi terdapat pada 
angka .... 
A. (1), (2) dan (3) 
B. (1), (2) dan (4) 
C. (1), (3) dan (5) 
D. (2), (4) dan (5) 
E. (3), (4) dan (5) 
 
 
 

 



 

43. Pernyataan: 
(1) arah pemekaran  wilayah  kurang  

direncanakan; 
(2)  penggunaan lahan  beraneka  ragam; 
(3)  jarak antar  rumah  tidak  sama; 
(4)  pola  keruangan  memanfaatkan  teori  

konsentris  dan sektor; 
(5)  pola  keruangan  dipengaruhi kondisi  

alami; 
 
Ciri-ciri pola  tata  ruang  desa  terdapat  
pada  angka .... 
A. (l),  (2),  dan (5) 
B. (1),  (3),  dan (4) 
C. (1),  (3),  dan (5) 
D. (2),  (3),  dan (4) 
E. (2),  (4),  dan (5) 
 

44. Dampak  positif dari interaksi  desa  
dengan  kota  adalah  .... 
A. terbentuk  pemukiman  padat di 

perkotaan 
B. berkurangnya  tenaga  kerja produktif 

bagi  desa 
C. tingkat  pendidikan warga  desa  

meningkat 
D. kehidupan  ekonomi  warga  desa  

tergantung  alam 
E. terjadi  penurunan  etika  dan  moral 

pada  masyarakat 
 

45. Perhatikan gambar berikut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menurut Teori Sektor yang dikemukakan 
oleh Homer Hoyt , yang ditunjukkan pada 
no. 3 adalah zona . . . .   
A. tempat perdagangan besar   
B. permukiman kaum elit   

C. permukiman kelas rendahan 
D. pabrik/ industri kecil   
E. permukiman kelas menengah 
 

46. Penduduk desa A berjumlah  2000  jiwa 
dan  desa  B berjumlah 500 jiwa dan jarak 
kedua desa 15  km.  Jika akan  dibangun  
sebuah Puskesmas  Pembantu  untuk  
melayani kesehatan masyarakat maka 
posisi optimal  dengan  menggunakan  
teori  titik henti adalah  .... 
A. 3  km dari A ke B 
B. 3  km dari B ke A 
C. 5  km dari A ke B 
D. 5  km dati B ke A 
E. 9  km dari A ke B 
 

47. Arah  pengembangaan wilavah  seperti  
gambar lebih  pesat ke arah angka...  
karena.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 1, daerah  agraris 
B. 2, mengurangi  polusi 
C. 3, tanalmya  rnasih  luas 
D. 4, transportasinya  lanear 
E. 5, menjadi tempat  rekreasi 

 
48. Kota yang  terbentuk  dengan  kepadatan  

penduduk terletak  disekeliling  tengah  
kota adalah model  pengernbangan  
wilayah  pola  .... 
A. metropolis galaktika 
B. metropolis bintang 
C. metropolis cincin 
D. metropolis  menyebar 
E. metropolis memusat 
 
 
 

 

 



 

49. Karakteristik  penduduk: 
(1)  tingkat sumber daya manusia rendah; 
(2)  tingkat  pendidikan  rendah; 
(3)  produktivitas  rendah; 
(4)  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan 

teknologi  tinggi; 
(5) angka  harapan  hidup tinggi. 
 
Ciri  negara  berkembang  terdapat  pada  
angka  .... 
A. (1), (2),  dan (3) 
B. (1), (2),  dan (4) 
C. (1), (3), dan (5) 
D. (2), (4), dan (5) 
E. (3), (4), dan (5) 
 

50. Negara di  kawasan  Eropa: 
(1) Belgia 
(2)  Portugal 
(3) Jerman 
(4) Bulgaria 
(5) Perancis 
Negara maju  di  Eropa  ditunjukkan  
angka 
A. (1) dan  (2) 
B. (1)  dan (3) 
C. (2)  dan (4) 
D. (3) dan  (5) 
E. (4) dan  (5) 
 

 
 




